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 ه5 | هاكر
 5 كايا نا دوعسم اد « ةمالعلا مامالا حرش اذه ظ

 1 دياقعلا نتم لع ةئامعبسو نيعسو ىدحا (41 ) ةنس ىفوتملا

 ةنس قوتملا ىتسشلا دمح نب رمت صفح ىلا نيدلاوجت خيش ١
 ةعساو ةمحر ىلاعت هللامهمحر ةئامسجحو نيثالثو عبس ( هما )

6 0 ْ 9 

 ىدح| 6٠ ١)ةنسىفوتملا ىلتسكلا فطصم نبدلا صم ىلوملا ةيشاح هشماب.و

 ل ىفوتملا ىلايللا ىسو:نيدجا ىلوملا ةيشاح امهتو لياقعلا حرش ىلع ةئامعستو

 3 ْ ناضمر مشل ىلضافلا ةيثاحو اهشمابو روك ذملا حرسشلا ىلع ( 4١ م

 5 هنانح ةحوب< ىف ىلاعت هللا مهنكسا ( ىالو ) ىفوتملا شيلا

 ظ

 ا

 ا

 ح2 روسو سس

 هنس ناسيه ىفو ع9+ هئسرفص ١١ ىف كنس هللج تراظن فراعم ا
 ردشملوا عبط هليسةءانتصخر ىلو صوت ١١5 4و١ 5و ىلءرات ١«

 3 ش يو ميس

00 5 

 هديراو> شاط ىلرينج 8 ىداعبطت هيناهع ةيفاص تكرش
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 م7 مترا نممحرلاا هلل مص غو

 ا ع خ4 6 9 ا اف كي ع 1/002
 0 ترحل ني ف يا 6 ا م 0 0 2 |

 0 6-0 لب - -ىإ هل 226 0 31 يا 1 ل “1 8

 5 حر ىلع ىلتستلا هيشاح سوت 1-2

 0 دعا 2 هم هه 00 5 هج 2 7 0 3 ه١ هد 0 ا
 0 را د! 01 , 7 1 م1 م ا 7 0 3 نع ©

 ه1 ا دوب

 لك هنع ضافف :# دو+ادب ضافأ # دو -!ادإبجو اك# دوجولاهل بجو نمل دخلا
 ةولصلاو © ماك الاوعئارسشاا قئاقحر هب مالسال دياةءل ىردص حرشام ىلع # دو>وم

 هتءاكدو ماركلاةرربااهلآ ىلعو «ناكمالاةءقىف دجو نم فرمثا ىلع # ناك امى زا
 دقءاذهف :6 دعبو 8 رودلاىفرونلات ال التو# روخااب روقلا تال الامو# ماظعلا ةريخلا

 زوش هللاهدعسا دي ىنازاتفلا دوعسم ةمالعال دياهعلا حرش ىلع هتةلع #* ديارغلا نم

 | جب باتكلااذب ىنتعاو # نالثلا صاخو ه# ناوخالا نم مج حارتقاب هتملظن # ىنامالا

 ريمل 6 ىرثلا قوذنممرك او د ىرولا ل كا :# باءلالاىلوانم # بابللاةلزنع وهنم
 *ي لئاوالاف هيلاعم لثم ىوحنم عمسإإو مسك :# لئاضفلايف هينادب نم وريهو
 رك دال دنع ءايطخلا عقاصم ةعاضب 0 رداونو وني ءالخفلا راكفا ةياهن هتهب اب رد داوي

 »ع انهسنء| هلضافوا حا ّآ هلدأر مكعوالا ىأر معسالو *« عمار 0 مدق هشدلوالا٠ نو ْ

 اموب بطخواو “ لئاقن٠ هتحاصشب معا # لئاو زارع“ ءرصاعواو  انيهم هلضفل
 وه هتك زنم سانلارك ذامل ## هنمزىف ساياناك و او دي لن اذنالبقةدعاسنب سة د ظافل |

 # دنهنب ورمع هزرابواو # هنوابغ ىلع احل وسل # هنا" ءىف متاح هلحاس واو
 ةوساو ع ةلودلا ناكراو دع 30 !نا.عا دي نيتشاطلل ةودق هل كف ضرعءهىف ورمع زربل

 نمالاطاسب طساب  ةملمعلا ةوقلاىلعئنامو «ةيرظالاةوةلاب ىغشام «نيتمضفلاىف
 ايندلاردب هظماأ كلااو هي مظعالا بحاصلا هي ناسحالاو لدعلا داهمدهام 8:نامالاو

 ةلاازولو د ادو# همساكو د ادوهسم لازال د نيطالسلاو لواملارت #ئ ئددلاو

 ظ
| 

 قرف ىلع هتبانع نع ولعت مولعلا مالعاو كي انيصح انصح كلءاةضيبلو ه6 انيكر انكر

 الهنم هفك رهظو نيك املاك مىلاهتافك نس وع" ةيالولا ةيولاو :# ئيدقرفلا

 هنم لزنتسي اسماه ءامس ةفك نطبو 6 ل قالاو ديدانصلا هافش هيلع جدز. ادوروه

 | لجحاب د صاخلا صخ دقاو د ماعتالا لد ايد ماعلا عدل وي لام الاو لابي اش

 ىنقاعدق #* مو-سغلا فوسعلا رهدلاو ه# مولظلا نامزلا نكل د صاصتخالا |

 ( نع رز



 هلاضفاليجو ههلاو' ليزج نم ىنظح ل ووهدتتع ةبرتب لاهك الاودت دع داءستسالا نع
 ىذ لاب عدص بعشيالو # راهنم راخ لادسال “© راه فرح نم افشالا د“ هلابساو

 انيح ن زا« نادر دولا هيف ىناليا اديدم ادماو دي نامزلا نم ةهرب تكف وه رايكلا |

 تينا اذهب لا لاو وت لإو لعلي للمتاو دي تالت ارؤط هوأتاو 0
 لدحاو «مظمد وساهنم لحجر عطومو أانرغمو اقرش ضرالاءاضا رد و2 » رعش 0 ظ

 ناكو :* لوكخلاو مدخلا نم ةناصح كل_س ىف ىنمظني د“ لمعلا نم دحاو ىف ىرظن

 عاضنأن م قام عم دع ناكملا عافت راو# ناشاانم هلام د ىددال ريدتلاو ىدكي ركشتلا ظ

 ناو #* قاروالا هذه ديوستل ىلاعت هللا ىناده ىتح # لاجمملاعاستا مدعو د# للملا

 نساحم ةحاب ةحمشو همرك ةحاس ةءسنم وحرملانكل د“ قاروا هرظنب قالامم نكي مل

 ىنردعيو أ هللخ عتاوم نع فرطلاض:؛و # هللز عضاوم نع ىنمصعينا د هيش

 رو_صقا ىلاف د* ىم«* هةيق# ىلا ل ص:مل ناو لي ىمهس هيف بصي ملاميث

 | فينصتلا ىعا نع ىماب ظ
 | فارتءالا اذهىللعو ةعرقم

 العو ديمهعلا و ةيمدتلاب متفملا ديلا باتكلاب ءادتقا ةلدّلاب اهبقعو ةلعسبلاب هياتك

 ىذ عا لكو رتبا وهف هللا مساب هيف ًادس ل غلاب ىذزسالك روهشملا نيظاوءروتألا 0
 / هب ردصت نا هتلامساب لابلاىذ ىمالا أدب ىنمدو مذجا وهف هتلدملاب هيف أديل لاب
 عئاشاا وهام ىلع كلع قاب هبقءف هركذ هلمعت لع لوا لءحو ءدب ةىداب هلهحتو

 لآ الهال هيلع متوو فاثكلاىف ةمالعلاهيلع صن دقو ”ىشلاب *ىشلا”دب نم ردابتملا |

 ذا اضرام:نيشدحلا ىرهاظ نيبنا اوااق ادهلو اذه انمو.ىلا هتلالوسر دهعنمدقءلاو |

 توشاو ءادا كلو'ىف هل ثم قاصلالل ءابلاف رح الاب لمعلا توف امهدحاب لمعلا |

 ةن'هتالا ىلع اهلج زوالو هللب م ةلاو لجرلاب ءادلا قوصا هللا مساب قصل :دبلا ناف هللاب |
 اهلا ةافأ ثيدحلا نا ثيخح نم رطخ+و نأش ل ىتلا رومالاىف روضات اعا نفذ |

 ةل 1 ةلزاع ناكف هللامساب رد_صت ملام اسح .تمت ناو اعرش اهب دتعيال صقان جادخ

 هنودب اهماقل كلذ اف روصتس الذ رومالا تارقعيف ءدلا اماو اهماعاىف اهب ناعتسي

 ءابزال ةسبالملا ىلعالو لادّسسالا نع ىلاءت هتلارك ذل انوصو ذابعلا ىلعاريسد#' اعرشو اسح

 8 (هللدلا مح رلانجرلاهتلا مسب هلوق دوهادتك الذان وع دوضقملاف صولا |



 ظ نك و 0 م سس سبب
 | هسيلت لاح اهرورجم هلو.فموا ءزيح ىف عقو ىدلا لهقلا لعاف سبلت ديف ةسسباللا
 | بوجوىنمملا نوكفاهتاودابىحرلاتيرتشاو هتريشعب ديزجرخ كلوقىف اك لعفلا كلذ
 || توفق هِبف عورمثملا مالا نم ءز> لوا للمعب هسيلتلاح هللا معا رك دب لعافلا سدلت
 ًاثنمو الثم برشلاو لكالاك لامفالا ضءب ىف كلذ نككال دق هنا ىلع دارملا ىنحملا
 ةناعتسالا قلعت هللا معا لئاقلال وق ىف دوصةملالعفلاب هللا مسا قلعت نانم لقام هابتشالا

 ١ نيثدحلا نيب ضراعتال لبق ىتح كلذ ىلع ثيدحلا ظفل ىف لاحلانا نظف ةسالملاوا
 فسعتلا اكتر اب سلتلا ىف كلذ لمروص اذكو نب ماب دحاو لعيف هناعتسالا نكع ذا
 اهب لمعلا ةيفيكو نيثيدحلا ىنمل ناب ىلاعت هللا باتك اهب أدتبملا ةعركلا ةيآلا مث
 دجابىتاذ اهشاقدو معنلا لئالكل ايطعم هن وكب همساي نميتلا ءانثا اهف هللافصو ثيح
 أ ركذ اهنوكل ةسمستلانا رهظف ةيمستلا ما نم غارفلالبق ليخلاب فصولاو» ىذلا
 ةرورضه»عفدشامردق فصولا ركذ وه ىذلا دجلا ىلغام هجوب اهعدقت بحي تاذلا
 |ىماءادتبالا لعج اماو ىتبقلا نما رق ايفاضصا دج ارءدبلا نوكيف ءدبلا ىف امهنوب عمنا عانتما
 :١ || دقودفام قحنالف ادتمئاف رع

 ظ ضراعتلا ثيدح نع بءحا

 «سدقتملا » (هتاذلالجدحو:لاهلوق ) اهركذ مالكلا ليطنال ةلئاط ريغ رخا هوجوب
 ناصقنلا امس نع ههزن: هناذلالح دارملاوهبدرفتىا هءأرب نالفدحوتنمه.دبتسملاىا
 ىنعع نوكيناديف لعغت لصاوناصقالا نع ع.ال ناكمالاةمصو نم هيفامل ىلاعت هناذ ريعو
 لمعتساف عاش مث هلءريغ ةكرمتب ضربملو هبهداديتسا بلط هن أرب د>ودملانأك لعفتسا

 ىصقاغاب ىاميلملا حن ليبق نم هلعمث فلكتلا ىنعم ىلع هلحو ”ىثب درفنانم لك ىف
 قيضنم ةساللل هتاذ لالجف ءابلا لعجو ةفلابملانم ابرض ديفيل للا لءؤيىف هدهج
 عنص ريغنم ةروري_صلاوه ىندم انهه لعفتل مهضعب عدبأ ىتح ةغللا ةفرعم ىف نطفلا
 نوكتلا هنمو لاقو ريغلا نه لخدمو لع الب ارح راص هناب هرسفو نيطلاربحت هلثمو
 تبث مل نيطلا رجحت و لامعت_سا هيلع لدالو ل-قن هركذام ةدعب دهشيمو دلوتلاو
 لعفلا لصا ىلا لعافلا لوحم ها:ءمو نيطلا رجحتسا ,هدنع لمعتسملا لب برعلا نم

 'ءاطالاو ءامكملادنع لمعتسي معن ةروريصلاب ىنعملا اذهنع ريعيو ارع لون نيطلاناذ

 ' ىفاك جردتو لهمت ىلع لعافلل لعفا!لصا لوصح ه.نوديريوتداملا ريعحت و ءاملا ريح 5
 تافصلااهل لانو ةيثو.كاهئافصدارا (هنافص لاكو هلوق) داوتو نوكتدنمو متو عرج
 ةردقلاو علا لثم مهفرعيف تافصلا قالطا دنع مهفلا ايلا ردابت ىتلاىهو ةقيقملا ظ
 تافصنا كشالو املع فقتس امىلع اهيهانت مدعو اههومو اهماود اهل اكو ةدارالاو ْ

 ( نيقولختا

 يي 4442641222 ساما 000 ايلا

 )0 ١ ةلافص لاكو هناذ لالجم دحوتملا



 آه زج

 رهطتملا ىا( سدقنملا هلوق ) هاانج وتم ىلاعت نوكف لامكلا اذهدرع يرام نقول!
 ربكى|توربج هيفلاقب ىنعملاف هنمبيرقو نزولا ىف توءظعلا لثمتوربجلاو هزنثملاو
 ىننعبوشلانم رادقالاو ساندالا بئاوشلاو لاعذالا تافص توربجلا توعنب داراو

 مسولابلصحايف تامعتسا ىكيديف ترثأ اذا "'ىثلا تسوردصمة مس مج تاعسلاو طلخلا
 ىلاعت هلامفا فصوف ةفاابه بئاوشلا ىلع تامملا فطع ىفو ةمالع لكىف تعاشمث

 ةداعست ناك امل ( ةولصااوهلوة ) ناصقنلاو لا اهو>ونع ءارعلاو ناقتالاو ماكحالاب

 ىنلا ةهجنم اهذخأ ناكو ام لمعلاو ةيعرشلا ماكححالا ةفرعع ةطونه نيرادلا
 ةولصلاتراص,هيلع هللازاوضر هباحخساو هلآ ةهجنم انيلإ هلوصوو مل-و ىلامت هللا ىلص

 لا رهاظلا عطاسلاو اهب هفدرا مرجالف ىلاعتهدج فداورنم اعبن ىيلعو ةلاصاهيلع
 نآرقلاتايآ تانيبلاب دارملا نوكينادعببالو ةهخاولاة ا ةنيبلاو عفترا ععبصلا عطس نم
 عه ججحلازا ىلع ةلالد ججحلا عجو مطاسلا دارفا ىفو تازجتملانم اهادعام ججحلابو
 اذكو ءاءداولو ؤطاوتلا قيرطب اهلمثبو عوطسلا ىنعم اهعمجم اهتاذىف اهددعت

 تانيبلا مكاو ىف لالا تونريللا توجت 01

 تاكتنلاو حملا رو مخاوو «++عمطاس ديؤملاد# د# انيبن ىلع ةولصلاو د
 هعوجرو ىنلا ىلا عجار داس وعلا قيرط ادع د هءاحصاو ]1 ىلعو # هتاني

 ظفللا ق دعب رهو لا
 ةفاشا نال قمل ىف كر || 2 130 كارا لس نة ا 1 ل نيه

 ىا هللاججحي ديؤألا ح ىنءملا نوكف فاضملا موهفم رابتعاب ىهاعا هانعميف امو قتشملا

 لتعف هتوبث ىلع ةلادلا ججحلاب ديؤ» مالسلا هيلع هنا دوصقملاو هتيهولا ىلع ةلادلا

 ةراشا هناجو قحلا قيرط .ةاد+ باعسالاو لآلا فصوىفو مارملا حصشالو مالكلا

 لصر هيفف هنع بدو هيمحم نم ىلا جات قألا قيرط ناو مهيلع ةولصلا هجو ىلا

 ىلع نفلا دصاقم ىلا ةراشالا هتبطخ نمضدهنا فاسام كل صحشتف ةمامالا ثحاسيىلا

 ةعاربل ةياعر ةمامالاو ةوبنلاو تافصلا ماسقاو تاذلا ثحابم نمه.ف ربتءملا بيئرتلا

 ىلع ةصق فطع هلبقامىلع اذوطعم نوكينااما ( خلا ىنيمزاذدعبو هلوق ) لالهتسالا

 مهام فرظلاىف لماعلاو هبدسا ناب اذهو فينصتال ديه قبسامنا عماجلاو ةصق
 ىنب« ءافلا لوخدو كيلا قيسامىلع راج ىمالاو ٍطعاوا ل ص لثمنم قايسلا نم

 باطخلا لصف هنع الوصفم نوكينا اماو قةحنا ىرحم موهولل ءارجااما اما هوت ىلع

 اهناكم ىلع ةلادو اهّارق نم ءافااو ةردقماماو صلخملا نم بيرق باضتقالا نم عونوه»و

 عملا زوهالو ظغال انيزئواما ةروصنع اضيوعت ةديزم واولاو فرظااىف ةلماعااىهو

 هناعمو صقللا بئاوش نع



 د ال سب
 ” لق نيلسالا ةصال خناذ دعب اماو هلوقنم حا الملا ةرابعفف عقو امو اما نيبو اهنيب أ

 «راد» نادحمم امهناوةيناس كاقعا| ىلا دعاوةلاةفاضا ناانررقاع ققحندةوهقفلاوثيدحلاو |

 معلا عم وه اذهولاقمث ةينيقيلا ةلدالا نع ةيستكملا ةيداقتعالاةيعرمشلا دعا وقلابإعلادناب |

 ماقملا ادهىف هنوفلكشا# ا ل كلىرد ةينيقيلاةلدالا نع ةذدلا داقعلاب |

 يس ب يي ب _سساسسبلل دسم مح سس ل اسس -

 نا ةلزاع ليصفت ناب دعب ىلاجا طبضو قرسامل ةكلذف كلذ لب“ىثىف باصتقالا نم
 ءافصا راردتساو مالكلا نومه ديك أتاما ةدئافو فطعلل هيف واولاو ةإجلابو لاق
 ( مالسالا ئاقع دعاوق ساساو هلوق ) لمأتف هنهذىف عقاولا لمجملا ليصفتو عماسلا
 | قئاس ىهلا عضو هنأب 'ئدلا'“ف غو مالسالاة باع انين ىلا بوستاا نذلاوه مالسالا

 تاداقتعاللع لقشي هناىفةهيشالو تاذلاب ريخوهامىلادومحلا مهرايتخابلوقءلا ىوذل

 هبد_صشام اهنمو للا هيدصشام اهنم ”ىععس ام تاداقتعالاو ةحلاص لاعاو ةقح

 اهيلع وه ىنب هل دعاوق ىهو مالسالا اقعب دارا وه ىناثلا مسقااو داقتعالا سفن

 ىلا ام لصوتسىتلا ةكلملا نع ةرابعدنوكل هلئاسمنم اهنا عم اهلاساسا نفلا اذه ناك ام'و

 فقاوملا بحاص لروق ىلا ةراشا ةنيرقلا هذهو مالكلا اذهل ىلع فةاسو اهتفرعم

 ةقباسلا ةنيرقلابو نيلطملادبش اهلزازبنانع نيدلا دعاوق .ظفح كلاثلا نفلا عفانمدعيف

 اهسابتقاو اهذخأ لؤي هيلاو اهساسا هناف ةيعرسشلا مواعلاديلع ىنبب عبارلاو هلوقىلاراشا

 عناص تبةملام هنال كلذو

 لزنم لشرال لسيمع رداق

 الو باتك تبل بتكلل

 نم اهيلع عرفت امو ةنس

 فيها وبتا |عوه. د مالسالا دياتع دعاوق نساحسإ و

 هركتلا ادد وعجل »+ مالعلاب موسوملا تأ افصلاو

 مامألل كاقعلاب ىمسملا رص:غاناو د ماهوألا تالظو

 53 ندلاو ةلملا مب ذل مال_سالا ءالع ٌةودق د مامهلا

 ىف هتحرد ىلا هللا ىلعأ ىئسنلا

 مالكلا فرع ثيح دصاقملا رش ىفدظفا كلذ نء صفي رابتعالاو موهفملابنارباغتم تاذلإب

 ةيسلا ناك 1 مالكلابءوسولا - تافصلاو تيرا وهدأوق )الكل اهحوت انوفسعتو

 اهتىسو اهفرشاو هنازحا بلعاىف رداء نعل 5 افصلاو ديحوتا | إءب ةعانصلا 50

 ةرابع تافصل و ديحوتل اعل ء> اهلمصفت نام لع اهني وهني تريتعاةبسانم مالكلاب

 هلوق ) ةتكنلا هذهل ةياعر اهيلع لدت ةمالعواهج- فرعي اهلةم“ مالكلا لءحو اهنع

 | بلاطلل ىه نفلل ةثلا' ةعفنمىلا ةراشا 6 ماهوالا تالظو كوكشلا بهايغنع ىلا
 املأ االاب ىلوالاو نيدلا لوصا اا ةياثاا ةعفنملان اك ةير طظنلا هتوقلا رظنلاب

 هلوق 0 نافثدر ماهوالا عم تاىلظلا رك ذفةللظلا قمع تهبع عج بهايغلاودعورف

 دوصقملاو مظعلا كلما مامهلاو حورشملا باتكلا فرشناننىف عورش « رصتغاناو

 نام

: 

 سس سي سس ص يس سيسي سس سيسي سس سس سس سس سس سيسي سب ههه هس هيييشكشسْللللا



 #« مضوت ىف مارملاىلع هيبذناو :# عيقنتىف مالكلل هيجوت عه |
 رب رح را لثالدال قيقدو داع رب رقن بع لئاببطل قيقا |

 مودسسو

 دادسلاو ةودعلا ليالدنع لؤسملاو 3 داشلا ل

 سيل 7 عسا

 نادم ةلملاو ندلاو هددصبوه امل اديه ةيمالسالا مولعلا ىف صملا ةحرد ولع ناس

 لاش ةلم هللاة اهيلعزوءةح و اهنو 55 ةّشرطدنا رايتءابو نيد هللاّش هعبطي |

 هعطق تعجو ىلوالا ةطابخلا هتطخ اذا وتل لاو كلوا بوذم ىا لم قيرط

 ىلاعت هللالاق مالسلاب اضعب مرهضعب يحناهلها نالاهب تيمس ةنملاىه « مالسلارادهلوق )
 ةنجلا لها لانت ةمركت فرشا اضياو مكماع مالس باب لكنه ملع نولخد. ةكئالملاو

 هللاىذر ةداتق نعو تاف الانم 2 اهل>دئنم نال لوو ميحر برنهالوق مالس

 ىنعع ماستلا نه مسا ل والا هحولاىف مالسلاف ةنملا هرادو ىلاعت هتلاوه مالسلانا هنع

 ىلاثاإإ هحولا ىفو هيلا |

 كااثلاده>ولاىفو ؛-ردصم

 قرع لمفا هتك انباع

 رردو # دارغلار غ ىلع نفل اذه نم لعشي دع مالسلاراد

 ءانثاو# لوصاودعاوقنء دال ىه*لوصف نمذىف# داوفلا

 ١ ١ || ةياغ مه * صوصفقو رهاوج نيقيلل ىه « صوصن
 نخر صياقتلا نم ماسنلا مظنتلا نس ند ةياهتو دع تدم ميقتلا نم

 د لمعس هاوت ) © هناوتكم رهظيو هتايوظم رو اوا هتالاسلا
 © كشارفلاررع ىلع نفلا 1 ١

 ىهو هع لك ةرغع

 هللا-هي> ىق ضارب لصالا ىف

 دئارفو مهردلا قوفسرفلا

 ديرفاهدحاو اهرايك رردلا
 "2 زاددلا كوصفلاب داراز

 اهنم ةدحاو لك درفس ىلا ]أ

 ند دعاوق لئاسملا كل:نه هملع لدتو اه مكىفام راصعالا نسا لئاسم نم ةلكع

 ىريسفتلا ند بيرق دعاوقلا لع لوصالا نفطعو هواش 00 هماق ام مالسالا

 يد رجب عمش وفلل رشكللو و دمه؟ كعإ دصاغملا ريس و د

 اينايهمو ب لالالا : ةااطالان عد ملقا 1 7

 داراو هيطىف ىا ىباتك ىنئاذك تدفنا لا_ةىنث اهدحاو هفيع اضت ”ىثلا ءانثاو

 ىا نقلا نيقيلا نه دازملاو ةرذانملا ةسصولا اهرناعمىف لبعتسملا لئانلالا سوت
 رابثعاب صوصنلا كلتنإ ىنعي متاكلا صف هلصاو هنوفص ”ىثلا صفو نةثءنا دب اكل

 قرفتام عطقوهو هببد_ثت عذا عمتتو ا هناقثا بحي ىتلا لئا_ملارابخ اهتالواده

 اهدعبام ناىلا ءافلإب راشا ( تاواثهلوق ل ريهطتلا بيذهتلاودبا ىفنكيملو هناصغانم

 يملا ردق ةلالخو نقلا فرش نسايلت اه بيس وسلا حرشلا ةلوا ىنعا



 1 1٠1110101101011 1/101 .ةاملاا سلال ةظفا اقل الكاش
 ' كلذو ههجو ءادبا مالكلا هيجوتو نمالا لضعا نم لكشملا داضلا رسكب لضعملاو ظ

 اهرارقىف اهلعجو اهركذ اهريرقتو ناهربلاب !متابثا لئاسملا قيقحنو ارهاظ نكيمل اذا
 نيبام عشكلاو اهنع ةرابعلا صيخت اهريرحتو ىعدملا ىلع اهقيبطت لئالدلا قيقدتو |
 كيطق اذا هحهشك ىنع ىوط نالف لاقب عالضالا رصقا وهو فلما ىلا ةرصاحملا |
 هتراسو هنرضضا اذا مالا لع ىمععشك تيوط لاو هلخاد نع كدو جرخلا هن'اك |
 لالخ الابو دارملا ىنمملا هب فدي ىذلا ردقلا ىلع ةدايزلا بانطالابداراودعابتلا ىفاسمتلاو |
 ةلحنا صيخلالا حرش ىف هللا هجر رك ذ (ليكولا معو ىسحوهوهلوق رب هنعصقنلا |

 ىلع ةيئاكنالا ةيلعفلا ةالا فطعنم وهف ىسحوه ةلج ىلعامافطع ليكولا منو
 رابتعاب مدناو درفملا ىلع ةللا فطعو ىسح ىلعاماو ةيرابخالا ةيءسالا ةلملا
 هرك ذاع درب مو رابخالا ىلع ءاشنالا فطعنم ةقيقحلا ف هنكل لعفااىنمم درفملا نوضت

 نىهبتا ليعتو ههيحوتل لمأتن م هلدبالدنا ىلع هيذذتلا هصغلب عج ريغفطعلا اذهنا |
 هديؤيو ضارتعالاال عقاواا نام كلذ دوصقملال5 ثيحهنع لقناوف كلدب حرص دقلو |
 ًادتبه فوطعملاىف ردق ناب نيقةللا ضءب لوالا فطعلا هحوو هبيك ارثىف هلا معتسا |

 ا فوطعملاىف هركذ ةنيرقن
 "1 اريخ هل_عحو هيلع

 لولا منو 1

 «للعا» ةيربخ ةيمسا ةلج راصف ًادتبإل اربخ ءاشنالا عوقو ىف فورعملا ليوأتلاب |

 ىنعم هيلع فوطعملا درفملا نمكنال ناب ىناثلا فطءلاد>ووروذمالب اهاثمىلع ةفوطعم :

 ىلع لب ةيربخلا ةلخا ىلع ةيئاشنالا ةلملا فطع مزلي إف ةلا ةوقىف نكي إف لعفلا
 '0 اذا كلذا نسحم لب هسكع ىقالو درفملا ىلع ةلا فطعيف روذعال لاقودرفللا |
 ىتلا ةلعاىف ةيرابخالا ىلع ةيئاكنالا ةلخلا فطع ىف عانتماالو لاق مث ةتكندبف |
 لقنلاب هدبأو اهتبسنل ةربعال تادرفملا عقوم ةعقاو اهنوكل باىعالانم لحم اهل |
 هللا انيشحاولاقو ىلاعت هللا لاق مالكلا مصناىف هدوروب هيلع لدتساو ةمالعلانع |

 ” ليوأت باكترابالا هيف فطعلل لاعالذا جحا نه تسيلواولا هذه ناذ لئكولا منو

 الو لاق انرك دام لع ةخ ةيآلا نوكف  ةياكللا نم لب هلثءىلا تفتليالا دس

 نسحيىف ةكسسم هءنم كيال ذا لوقلادسعب ةركلا ةاجلاب اصوصخم زاوجلا اذه |

 ههالك ىف .شقون دقو هدو>| امو لي هوبا ورعو هلهجا امو ملاع هوبا ديز كلوق |
 نسح اضياو هيف نيقاسلا نيهيحوتلا ءارجا نكعذا ىكحملا نم واولا لمح |
 روك ذملاءارحالاناكماناهباوجو م فوطعملا ف أدتبملا ريدقت ريغنم بورضملا لاثملا |

 مالكلا بيلاسا ةفرعميف ةبرد هلزه كلذ فرع هدعباع اري انيسح نوكىلع ىنبم |
 ( حرصدقو )



 6 هو زج
  مسربخ هديبامو ًادتبهدنا ىلع مالكلا كلذ ىنبمو هلارجاهيجوتىف ضرتعملا هنحرصدقو
 ىلع أدتبملا مدقت بحي نيتفرعم اناك اذا ربخلاو ًادتبملانا ىلع ماقلل بسانملا رهاظلاوه
 ءايدالا رك اذ ذ دق تاقناذ « مالكلا قلطم ىف سدللا فوخدنعو عيابلا مولا ىفاقلطم ربالا

 لعرب ترض لوقش اذهلو لعفلا ىنعع دارك اما ةفرعم ريع بسح ةلك ةفاضانا

 فرءتالاهنا كلذ ةياغ تلق ٠ الاح هيصنتق كيسح هللادنع اذهو ةفص هممت كبسح

 كبسحم لثءىف ًادتبمدنوكب اوح رصدقو روك ذملا لب وأتلا ىلع ءانب عضاوملا ضعبىف

 هرضم ىنعمهيف كناب هاول انا لوقلا ىف كبسرحمب . ىعاشلا لاق مههالكىف عياشوهوديز

 هيلعز الود كلذ لع لدباموثيدحلا هبلص نمت تالكأ مدآ نبا بسحب ثيدحلاىفو

 بالال يو رعوادج لهاجو بالا ملاءديز هريدقتفلاثملااماو هللا كبسح نأف ىلاعتهللا لاق
 هيلع ناهربلا ةماقا نكعالو فصوبالو كرد قوذ ما هنم>و ةياهنلا ىف داوجو

 باكت راوربأا ىف لبيوت ء هيئءالدبف ًادتملارب دقت نا ىلعةكسملا ىلع هتنرعملاحا اذهاف

 ءاشنال هيلع فوطعءملا لءجم ةران روك ذملا فاطعلا مت هنامث ًادتملا ردقت نع هينثي

 فاطعام ىلع هفطع ىلا لاكشالا داعف ءاشنالا ىلع ءاشنالا فطع نم نوكف لكوتلا
 ءهاضرب الام مالكلل هيجوتو ةلالد ريغ نم رهاظال ةفلاخم هنا ىلع هيلع

 ىتااو:امتللا دعبو هيحاص !

 ةيافكلا بلطل ءاثنا وهف

 للا داحنا هيف ريتيالذا ةصقلا ىلع ةصقلا فطع ليبقنم هلم ىرخاو هركذاملال

 قيقحملا نكل مالكلا هل قوسملا ضرسغلا ىف لب ءاشناو اربح ةفط اعنملا

 تفطع اذاف ضارىغعالا نه ضرغا تقيس ةقسانتم ةددعته لج نع ةرابع ةصقلانا |!

 ريثعي الف عوج وه ثيح نم عومجللا وه فطعلا كلذيف تاذلاب ظوحلأاذ اهلثم ىلع

 فال اذك ضرغل اقوسم هنوكك كلذك وه ثدح نم هلاو>ا نم وهامالا هبف

 هنم ءاز>ا ةعقاولا للا فارطا نيبامف ةريتملا بسنلل ةضراعلا ةرئا_ثذالاوا ةيربخلا
 حراشلا همهوتام ناك ناو نيئااىف كلذ لثم رايتعاو لاو>الا كإتنم تسيل اهناف

 فاطعلا مص“ ملصيال مالكلا اذهف هيلع ليوعتال نكل فاشكلا مالك رهاظ نم

 واوا!لاق دقو تطعاا اذهدر هنانم لاقام ىلع ءانن حراشلاىلع مازلالا هيدصقناالا

 ضارتعالا عو_ةويىف فالتخالا ناكمالول نسح هيجوت اذهو فاطعالال ضارتعالل

 هي ماربالا و ضقنلا نمهد قلعت اموو# ماقملا|ذهىف ليقاممءرك ذاندراام اذه مالكا ارخآ ىف

 لعا هلوق ) انلاغ قوفالاغ ىضتقي هيف قا ق.قحو # ليوط دعب ثحلا ليلو

 أ ديزم بلاطال ديشام دوصقملا ىف عورشلا لبق رك دنا دارا ( ةيعربشلا ماكحالانا

 ةيعرشلا ماكح الانا دلع عا دلع
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 ةحاحلا دحوو نفلا ربوصت نم هل.صحم ىف هطاشنو هدو نم كرحو ةبلط ىقراصيتسا ١

 ثاني هزود>و همي هترعسأ بدسو ةلملا ءارظع نمزىف نكي ُ هنأ عم هش ودن ىلا

 ماكحالا ميسقت ىلع لكالا هجولا ىلع هريوصت فقوتامل نكل كلذ ومو فرشلا

 ةجحاحلا ساس» امهعدقو مسرلاو مسالاب هبحاصنءامهنم لك يع و اهروسق ىلا ةيعرشلا ظ

 مرجال ا.ئلودتو ةلدالا لاوحا ةفرعم ىلا ةجاح كلذ رجودحاو ىنعمل نيودتلا ىلا

 داراو دوصقملا وهامل امهنِيو دئىلا ةحاملا ناسو هلوصاوهقفلا يرعت همالكىف جردا
 حرولتلا ف هنحرصاكاروصتاهريغبو اقبدصتاهب علا ن وكي ىتلا ةماتلا بسذلا ماكحالاب

 فقوت عرشلا نم اذوخأم اهب املا نوكةيع رمثلابو اضيا همالك قايس هيلع لديو
 ا 6 دوصقملا نوكي .ىاآ (.لمعلا ةفكب قاءالام اهنم هلوق ) الوا هيلع

4. 

 اهافرط ناك ءاو_س ,نرادلا ةداعس ع صوص# هحو ىلع ه.نامالاو لمعلا حالصا

 مءعوضوم مهضعب لاقانه» نموالواهبةقحاللا تائيهلاوا هضارعانمائيشوا لء“لاوه
 لمح نا نس: اللا ناك ناو اهوقحعسمو هكا ىلإ ةيلمعلا مواعلا ند هنوك عم ضئارفلا أ

 ةمضق دحو نا ىح روهشملا وه مكلمعلا وه ا_-ةاطم هقفلا عوضا م لل هةعوطص وه 0

 ممسسععسع

 م ا و سمو و مس وو سمج ل

 ليبق نم كلذ لمي نأ بوه عبق فسعتو دعب فاكتبالا لمعلا ىلااهعوضوم عاج رانكعال ٍ

 ةبعرف ثدع#و َى خاكملا

 قبعة انين كل
 | ا ةاياتعاو ةلصا ىمستو داقتعالاب قلعشام ١ ا تب ملا

 | دافتستال اهنا ل ماك>حالاو عئارمشلا ع ىمعسم ىلوالاب ظ ةءلعو هيلا ةراشالا قيسام

 | ودا دنع مهقلا قبسيالو عرشلا ةهجنمالا ١ ةلئزر قا وللا اهقلست

 ةيناثلابو اهنلاالا دلال ةحاوال اك ةنقكلا

 « [ع» كلتنم دافتسملا نا اهتشاف لعلو بلغالا ىف ,متارابع ىف عّدبال اذهلو

 ةدودحم تاثيهو ةنرعم ةيفركب ةريتعمم ةصوصخم لاعا لب لمعلا لصاال ماكحالا

 اييررصع داقةءالاوه دوصقملا نوكبىا 34 داقتعالاب ٌقاعت اماهنمو هلوق ( هملا انشا[

 ااا وك نه تف رعام ةياصااهتممست هحوو تافصلاو ددحوتلاب 1 ماك>الاك لطَقو

 / تاس دضلا 1 ) ىلوالاب قلعتملا لعلاو هلوث ١ دن أاهقلعتل ةيداقاعاو ةءامعلا ماكحالا

 بصنينأب عراشلا ةهجئم الا دافتستال ماكحالا ك:نال 'مئارمشلا ىلا اهتفاضاو لصالا |
 ١ تاعورسم ىا عئارش ماكحالا كلت نوكشف يد يس جرجس تاراماو لئالد

 ىلصالا ىنعملا وهام ىلع ةيراشلا دراوع ماححالا كلن همّ لاشو نس ىوهع عرش نه

 © ةعيرمشلل )

 ْ اهنمو ةياعوةيعرف ىدحساو لمعلا ةيفدكب قاعتام اهنم
 ظ

١ 
ْ 

ْ 

ٌ 

| 



 س# ١١ زو

 هلوقرثماكحالا قالطا دنعاهيلا ههفلا ردابتْنمحراشلاءرك ذال ماكحالا قلطهىلاو ةعيرشال

 عاجالا ةيح نأ هيلع ضرتعاو ةيداقتعالا ماكحالاب قلمتملا قيدصنلا ىا ( ةيناثلابو
 ناب بيحاو هقفلا لوصا لئاسم نم اها 0 ع.ولتلا و هنح رص اك ةيداقتعالا ماكحالا نم

 عوضوم ناذث<هيفو ةلث.هىف نيلعلا كارتشا زاو+ل مالكلا لئاسمنم امنوك ىنانسال كلذ

 هيف نيسال معلا عوذطوهو ماك_> الل اهنارنا ث.ح نه ةيعرشلا ةلدالاوه هقفأأ لوصا

 ةيمالكلا اه.دابم نما-منا قالب لوصالا !ع لئاسم نم عاجالا ةيح نوكي فيكف

 ماكحالا ةدافا ىف هل ةقحاللا ضراوعلا ىه لوصالا !عىف هنع ثوعتملاو امنايثيحو

 (تناكااو هلوق زةكمحلا هدو : نمجححلا رباسن يع هثح ناك هبيسوهمكحو هطرعونسكلا

 ثادحاو روهالاح ان دع نم دنا نم مهوتامل مفدو نإ عل | ن ودن ىلع ثعابلا ناس ىف ع ورش

 لاودقو ئدلاف نكيملامل | فرعاو هعيسانم رهخا تاز! تافطلاو دنحوتلا ا
 رودألا رس مال_سلا هلع

 تاندعو م اياو اهتاثدحم
 ُّق يش ا ندو رومهالا ْ

 4نه سلام اذه اشد

 نا هنأ هل_-صاحو در وهذ

 ناوذضر نيءباتلاو ةباعلا مم لئاوالا ناك دقو هدصاقم

 ىناا ةبح ةكريب مهدياقع ءافصل نيمجا مهيلع ىلاعتللا

 ٍ عياقولا ةلقلو هنامزب دهعلا برقو سو هم هلع هللا لص

 نينغاسم تاقثلاىلا ةءجارملانم ,هنكعو تافالتخالاو

 ريرقتو الوصؤو اباونا امه.ئرتو نيالا نئيودت نع
 نيلسا نير. نتفلا تئدحتنأىا الوضاو اعورف ان

 لا ندلا ةمتا ىلع ىنبلا بلغو

 تامقاولاو ىواتفلا ترثكو وعلل عدبلاىلا ليملاو

 تام4أاىف ءال#لاىلا عوحرلاو

 14 0 :ءامف فراعتملا هحولا ىلع هب لاغتشالانا تدرا ناو ه نو*م نآرقلاو

 ةلدالا اذكَو نيءباتلاو ةباعصاا نمزيف نكمل ةحاح هيلا سمدق ندح أ هنكل
 2 و ممامزىف ة عاق تناك ةيهقفلا ماكحالل 5 ةعوص وما تارامالاو ةبوصتلا

 ةعدبلا نف ةلمعابو نيودتلاو بيترتلا اذه نكي ناو مهداحأل ةلصاح هقفلاب ةاسملا

 بحي هيت لا مو دع ةتوافتم تادادعت سالاو فاث#ع نامزلا ناف ةنس> ىهام

 ءانغتساللةلع ( مهدياقع ءافصل هلوق ) كلذفاس ايفزاشلا نكي ناو اهتناعر هلها ىلع

 نيودن نع ءانغتسالل ةلع هيلع فاطعام عم عياقولا ةلقلو هلودو مالكلا ع نود نع

 نهذلالبقيا لب ىنالام ىلع ماقملا بسانيالذاصيصختللال اهب للعام ىلع امههدق هقفلازع

 هقيستاو ماظنلا نسحا ىلع مالكلا مظنتنالو فقوتريغنمهءلع دروا اذاامملااءملا مكحلا

 للون ع ثلا نأ عيدا

 هد.حوبو عئاصلا دو>و
 3 ابو اهربعو ةوسبنلاو

 ةعدب دامحلاو أدبملا نع



 #6 1٠١ زل

 هلوق)مالكلا بيلاساب فراعلا رظانلل رهظياك مدقتلا اذه ىضتق. ماظتنالا لكلا ىلع

 دارملاواهْودتو اهطبضو ةيمالكلا دصاقملا لاصعسال ( لالدتسالاو رظنلاب اولغتشاذ

 ءامدةلاو دصاقملا ص.لاو لئالدلا رب رحم نم اننيباهف فراعأ لا ةجولا ىلع ام لاغتشالا

 سدخلاقيرطباما امونقدسرو ةءنتم تامدةمنم دصاقملاز وصلا واك مهنا رةءافصا

 هلو ) نيناوقلاىلع اهقيبطتو اهريرحنىف فاكت ريغ نم لالدتسالا قيرطب اماو
 تقو مه دنع رض ام طبضو ةيهقفلا ماكحالا جاردعسال ( طابنتسالاو داهت>الاو

 اهدلع هلع قبطيف دلقملا اما مهدعب نم اهب عفتنيل بتكلاىف كلذ تابثاو طابنتسالا

 طاينتسالا هو>وو داهتحالا ناظم ىلع اهنم فف دهتلا اماو بلعالاىف هل نءيابف

 مولعلا نا ىلع هل داشرالا ةازنع كلذ نوكيو هدصاقم ىلا لوصواا قيرط لهسف

 ءارآلا مداصت دعب ىلت امنا لاوحالا قئاقحو راكفالا قح الت لماكتت امنا

 ( لا ديشام اومسوهاوق )

 قلاب ةعللملا ةءاوقما ىلإ
 ديهع و طا.تتسالاو داهت>الاولالدتسالاو رظالاباولءةشاف

 ريثكتولوصفااو باوبالا ٍبينرتو لوصالاو دعاوقلا
 )00| نراواهتيوجأب هشلا ءارباو اهتلداب لئاىإ || ©“ نم. مهل لصف
 اوهسو تافالتخالاو بهاذملا نو تاح الطصالاو [إ © هداولا لماتو دخلا

 هقالاب ةيلصفتلا اهتادا نع ةيلمعلا ماكتسالا ةفرعم ديشام
 لردلاب ماكح الا امتداذا ىف الاجا ةلدالا لاوحنا ةفرعمو
 مالكلاب اهتلدأنع دياقعلا ةفرعمو هقفلا

 مهل تاصود

 داهتحالا عقا وه ٌةفرعم

 ْ ما الا طئارشو
 ظ كف رعم نم ام | ونكمت

 ١ (| ةيلمملا ماكح الآ ميج

 اومس ىأ ( الاجا ةلدالا لاوحا ةفرعمو هلوق ) نيح دعب ولو اهتلدا نع
 تالالد لاو-او عرسشلاو فرعلا تالامعتساو ةذالا عبت' نم مهل تلصح ةكلم

 ىلع ماكحالا اهتدافاىف ةيعرشلا ةلدالا عيج لاوحا ةفرعملاوأ.هت ىتحلقنلاو لقعلا
 دئاقعلا ةفرعم دشام اوممو ىا 6 شاقعلا ةفرعمو هلوق ) اماناؤيهت لاجالا هحو

 هوجو ةفرعم عم ةيلقتلاو ةيلقعلا ةعغتلا تامدقملا طبط نه ةلصاحلا ةكلملانم
 همالك رهاظ هيلع لدبام اذه اهتلدا نع اقعلا ةفرعم ىلع اوردتقا ىتح لالدتسالا

 دحاو لك نا لوالا ثاحنا انههو دصاقملا حرش ف ا ٌخررسد هقفاوبو

 اهيلع اهنم دحاو لك قدصا ثاثلا تاكاملا عومعع ةضوقنم ةدلثلا تاشررعتلا نم
 تمعجا اذا تاكلملا كلت لوقت انال تاحكام هدهو ةدحاولا ةكلملا دارا لاشال

 00 01 و ايلا ةثثلا يولملا ادم نع ةطسن ةلاع تراص دحاو_ نمعتف
 لك ناكل مولعلانم اهعبانوا اهعوبتم ددعتب تددعتول دلما نا ىلع ةيفيلأتلا ةئيهلا

 ( لع )



 يلا 0 جس
 ديف امم دارملانا هباوحو ةدحولاب ةكلملا دسقت م“ دييقت مدي ف ةددعتم تاكلم نع ةرابع 1

 ظ مزاي هنا ىلباثلا ضقن الف هنامواعم ةفرعم ةدافاب صاصتخا عون هلام ع لك في

 مواعلا لئاسمنم *ىش ةفرعم هل لص مو ةروكذملا تاكل هل لصحنهنا 0

 تاكلملا كلت لو_صح عام هءاو>و رهاظ هداسفو لعفلاب 5 املاع ناك لعفلاب ةثثلا

 ق.يقحن و ةنفداس ذالو عيت لا ةفرعم ىضتقال ممن لئاسملا نم ”ىش ةفرعم لوصح ريغنم

 هبلا ةسنلاب هيا اهائاسم سم ميج فرىع نم ةقيقحلاب ةعانص لكب ملاعلا نا ماقملا ِ

 فقونامعماهرسساب ه.دابم هدنع لصحم ناب امان اومهت هل هؤدهت ىلوالا « بتارص ثلث 0

 ةيناثلا ء ةكلملاب القع ناذرعلا كلذ ةبسنلاب ةيترملا هذه ىمعستو اهنم ه>ارخخسا هيلع
 القع ىعسو هايا ادهاثم اهنم هلصخمو هيدابهىف رظني ناب لعفلاب هايا هراضعسا

 ريغنم ءاشىتم هتيوبيغدعب هراضحمسا ةكلم هل لص نا ةئلاثلا ء هيلا سايقلاب ادافتسم
 ءازاب ايلوا اعضو تعضو مولعلا ىباساو لعفلاب القع ىمسأو ددج بسك مشي

 اودجو امل ممنكل اهلئاسع ةقلعتملا تاقدصتلا ىنعا مولعلا سفنا نه هيلا ناضيام |

 طباض اهطبضيال ةنيابتم اباضقو ةقرفتم تايئزج هقفلا إعك مولعلا ضءب لئاسم |

 ىجربالفثداوملا ديازتسسح ديازتتو عياقولا ريك رثكتت لبدح ودع اهرصحمالو

 اوماقا اهل ماتلا ؤيهتلا وه اهلعي نم غابه لب دحال لعفلاب اهرساب اهتفرعم لوصح |

 اضعب اودجوو اهمساب اهومسف اهماقم اهل اسرق أدبم اهنوكل اهطابنتسا ةكلتا |
 مالكلا امك ةطوبضم ماكحاو ةدودعم اياضق اهلئاسم لب كلذ ريغ اهنأش اهنم رخآ |

 1 انل 1 ود رسال عا دافتسملا لقعلا ىنعا اهم ةقلعلا تاقدصتلا نكل الثم |
 || هارح هراضمسا ةكلم ىنعا هبف مالا كالم وه اماورخأ لوزن لصفر دقشدحو اك |
 0 تالامعتسالا ضءعبىف مولعلا ىباسا اوقلطاذ اوءاست اعر مهنا مث همساب اهومسو |
 كلذ عاش مث مولعااو معلا نيب ةرهاظلا ةقالءال هقفلا معي نالف لق اذا ام اهلئاسم |

 ىلع قاطت موللا ىتاسا نا كلذ نم كل صالت' اضيا اهل ءامسا تراص ىتح عاذو ظ

 موقت ىاسالا نم م.اب اهنم لك ذيمستى لا ةراشالاف اهلئاسم ىلعوةروك ذملا ةثلثلا بتارملا |

 هعم قابلا ناسنالل لصاملا ناك امل هنكل اضيا ه. اهادعام ةيمست ىلا ةراشالا ماقم

 اناوقب داربال هنا ىت- راضعهسالا ةكلموا طابنتسالا ةكلماما مولعلا نه هتايح ةده |
 ىلا راشاام دعب اهتيمست حرصو اهشررعت ىلا انهه راشأ اهريغ ملكتموا هيقف نالف ظ

 دوصقملاىلا مدرنلف اذه تققح اذاذ فاسامف لصالا ىهاك تاقيدصتلا سفنا ةيمست |

 كلذ ىل_ءج هقفلا !عىف بجاولا وه اي طانتسالا ةروك ذا ةكلملاب ديرا نا لوقف

 ىغتو هليص ىفهدهح لذ نم غابمو هنم ناسنالا هلوص> ىجربام ىصقا نع ةرابع

 ( ىلع )



 م ١1
 دادعت_سالاف ةلجطابو هللا_سم نم ”ىث ةفرعم نود هلوص>ح مهوتن فدكف هنع ةرطو ٌْ

 ةفرعم نودب هلوصح عانتماب ةداعلا ىضقت امم لكلا ةفرعم ماقم مقا ىذلا لكلل ماتلا

 نال رهظا صالاذ ناوصالاىف رهاظاا وه م راضعالا ةكلم اه ديرا ناو هنمريثك

 زاج اذاو مالعلا !عىف طابنتسالا ةكذم اهنم دارملا نوك زاو# حرص دق حراشلا

 ني-اوصالاىف هب راعشالا نع مال انهه همالك لوقن لب زوحا هقفلا ىنك هيف كلذ

 نيلعلا ئيودن نع هلوق ىنعا مالكلا قايس نا نم ليقام ثلاثلا لمأت عضوم هنكل

 نيودتلاناكلذ:ديراناف تاكلملا ىلعديشام لج نع ىنأي ع الوصفؤو اباونا امهبيبارتو
 اهتاك ارداو لئاسمملا ىلع ةلادلا ةبترملا ظافلالا عج- نع ةرابع هنوكل 9 00
 نان دو>وملا امهنالاماك ارداو لئاسملابالا ققاعشال اهيلع 00 شوَةللا تاما نع لب

 تاكلااال ابهدحال فيرعتلاو هيىسلا نوكي نا بق تاكلملاال ةياتكلاو و 1
 وكت نا همالك ماظتنا ىف ىفكيو نودملا ءازاب ةيمستلا ناب رعشيمل همالك نا هيلع درب

 اهببومتو اهنود تت اوني نكل لئاوالل ةلصاح تناك مولعلا نا هانءم

 : هثحابم ناونع نال 0 3 2 : ! اكاي د_حاو 5 زيكو
 مهانع ىع صاخ م

 ' «ناكد» وهاماومع<و مهدعب زم اعقل اف 0 ىنعملا كلذ لازاملو كلذ نع

 مهاك ءالع نودي هبو فاسال الصاح ناك م ل_ءفلاب نيودتلا تقو مهل لصاح

 ا ناس ناع ةرع كناىلع هنم عون ءازاب اهنمالك اوءضوو ةصوصةىئاساب اودع

 ايدل هده لاخ ةرهش كاهن هادعام ةيعست ناس 6 ىر لا مسا ىمس امث دحاو

 ءاناياك لئاملا فنا فرمللاو الا لعج نا مث هققح فاس ىذلادحولا ىلع مهني اهف

 لئاسملانابلوقلاو لصد. هوفتالا# هلعا ديفممولعملاناب لوقلانال اذك ةفرءمديشهلوق
 ديشب لوسرلا ربخ انلوقىلع كلذ سائقو اهتفرعم اهتعلاطم ديفت اهتلداب ةنورقماهنو 5

 ىف اهيلع معلا مس قالطا دربمو اهيلع ةلادلا لنافلالا لئاسملاب دارأا ناب رعشم ا

 هسفن غاب ىثلاذا اتاك اردأ نع ةرابع امهلعح ىلأي كلدكو مهتالامعتسا نم “ 2

 يجب سس ب ب يبيبيبييببييبيبيبببب---ب--سب للبج<ج

 ج22 2 __ أ جبيبييبيببب ٠ يس يييييييييييححب0بيجججسسسسسسسسسسسسسسلللسسسللس س77 7ج7ج7جج7ج7تبجج ٠

 هنأ ثيح نم هنورث لاق ناب هسفنو *”ىثلا نيبام ةرباغ» رابتعاب هسيحصتل لحخلاو

 علا توب“ انلوق سكع ىلع وه وه ثدح نه هنوبل ديف فاصوألا نم فصو

 روهلظدعبو تا رءالاىف اهسال هلثم ىلا تفتليال دراب فاكت لاك ةفص توبث ديزل

 ١ قلءتمربع ا ماك>الا 4 هف رعد ن ع ةراب ءدّقذلا دا راانابوا جيتا هحولا

 ١ دود سعت قاتم از < 7 ىلع 0 7 ةدمفه ىهو عع نود محا

 «ىار



 هم 1٠١ زيح

 00 نالو هلوق رب هلاحب مسالا قبو ناونعلا ريغ مث ءامدقلابتك ىف ىا

 ىناكأ مث م مالكلا إب تناك ةيمستلا نأ وم ازجا رمشا ماب لص (هثحايم رهشا

 ضعبل اءوضوم ىللاعت هللاءالكن اك امل لاق.نا نكع و ناضمر روشىف اك هيلا فاضملاب

 ةردقث روبهنالو هلوق) ةبسانملاهذه درجت مالكلاب ىعس هثحابمىف عازتلارثك دقو هلئاسم

 مولءلاىلا!كااذه ةمسن نارخآ هجوو بيسملامساب ببسال ةيمست هب ىعسف (مالكلا ىلع

 ىنءملا اذهىلعاهيشتقطنمل فدارملا مالكلاب ىمعسف ةفسافلاىلا قطنملازع ةبسنك ةيمالسالا

 هبندن اكو ةيل الاو ةمدالا قيرطب قطنملا عفن وناسحالاو ضيفلا قيرطب مالكلا عفن نكأ
 ةفلاخلا عاشاب كلذ ىلع |

 هللو نيهسالانيب ةءظفللا
 مالكلا ةلثسمنال ادكو اذكىف مالكل مهل وق ناك

 ضعب ناّتحالادح و اءازن اهرثك او هثحابم رهشاأ تناك

 ا نآرقلاقلخي مهل دل قال هانم اريثك لتق ةيلغتملا

 | مازلاو تايعرشلا قيق< ىفمالكل ىلع ةردق ثرو هالو

 | مولعلانم بحنام لوا هنالو ةفسافال قطاملاك موصخلا

 ظ كذا مسالااذه هيلع قطاف مالكلاب رمتتو عت امنا ىتلا
 ققحمل اما هنالو ازييع هريغ ىلع قاطي ملو + صخ مث

 ق-ةحح» دق هريعو نيبناحلا نم مالكلأةراداو ةثحانملاب

 امازنواذالخ مولعلارثكا هنالوبتكلا ةءااطمو لمأتلاب
 هيلع اةرلاو نيفل اغا عم مالكلاىلا هراقتفا دتشيف

 | ءادعام نود مالكلاوه هن اراض +هلدأ هليل

 ١ مالعل اوه اذه نيمالكلا نم ىوقالل لاق اممواءل!نم

 | اهرثكا سؤملا ةيعطقلا ةلدالا ىلع هلاتءال هنالو

 مساديلع قلطا ءسعاي مندعا | الغلنتو باقلا ىف ا مولعلا دشا ةيعمسل ةلدالاب

 ببسلا مسا قالطا مالكلا حرجلاوهو ملكلانم قةشملامالكلاب ىمسف هيف
 مسالا اذهديلع قلطيمل مولعاارئاس نودهناشب ىنتعاامل مث مدلا لك نالف لاقباكبدسملا ىلع

 قققحما اع'أ هنالو هلوقإل هلالع راصفهريغنءهلازيرع' روك دملاد>ولل هيلع هقالطا زاحناو

 ىف لقعلاسب الي مهول!ناف همماىف رطاناظءعو هكلسم ةقدو هضومأل كاذو (ةث>ابملاب

 ىف: بالو لاحرلاهاوفا نممْدْحَأ هف ىنتعنا ىجذف هيناعم ىف قا لك اشي لطانااو هن دايم

 ريغف حرمشلا رهاظ نم ,هشاكاممهليصخت عانتمااماو ةفنصملا بتكل |ةعااطمو ذخ املا ىف لمأتلاب

 (ةيءطقلا ةلدالا لع هنا الهالوهلوق) دصاقملا حرش ىف هحولاده ركل اذهلو رهاظ

 نا مهوب نمو هدغبل 2

 دحاو نيهجولا لام

 لواهنالو هلوق ل اهسدقف
 ىنعي ( مولعلا نم بحام

 ميلعتل بيس مالكا | نا

 اهل ايبس ناكفاهلعن ومواعلا

 لوا مالكلالعو ة/لا ىف

 هنال هءاشب ىتتءينا بحلع

 ةَفردع ىنعا تابحاوا لوا

 ناطق هم للاست, ميجئاولا



 سي ٠١ زج

 ةيلمعلا مولعلا فال اهيلع ناهربلا ةماتا نم ديالف نيقيلاوه هلئاسمىف ربتعملانا ديرب

 ىتلا ةكلملاىا ( ءامدقلامالك وه اذه هلوق) تارامالاباهف ىنتكف اب فاك نظلانآف

 ىف ر وك ذملانوكف وكف ءامدقلا

 ةش دلا بانقلا وه مهبتك

 ناي ةياع اهنا فقاوسامو
 كلذ نم ديزال ضرع ريغ

 (هتايفالخ مظعمو هلوق )

 هلوق إل ةيفالخلا هلئاسم ىإ

 ىا ةعدقلا تافصلا نو

 هتاثإ ةعاشلا ةيوحولا
 همف اوقفاو دقو ىلاعت

 لوالا هلوق ) ةفسالفلا

 باوثلانال 6 ةنحلاب باشي

 ىلاعت هللا ىلع قسم قح

 هتعاطب عبطملا ”هقحعس

 «رانلا,ببقاعيىناثلاو هلوق)
 ةيصمللا ءازج ناقعلا نال

 هتماقا ىلاعت هللا ىلع بح

 باشال ثلاثلاو هلوق )

 الوهل ق>الذا (بقاعي الو

 ةنلالخد ناامالبق هيلع
 ذا بقاعف رانلاوا ناني

 ناررفالاةرخ آلاىف سيل
 قيرفو ةنحلا ىف قيرف
 ول هناب بيحاو ريمسلا ىف

 ظ

 ةيمالسالاقرفلاعم هنايفالخ ,ظعموءامدقلا مالك وهاذه

 فالخلا دعاوقاوسسا ةقرفلوا مهنال ةلزتءلا اصوصخ
 ل ىف ةباصااةءاجهيلع ىرجو ةنساارهاظ هددرو ال

 اهم نعل زتعاع 0 مسي رزال كلذو فاقعلا
 نمل درا  ةريكلا تكتم ناررق ىرصبلا نسحلا
 دق نسحلا لاقف نيتلزنملا نسب ةلزعملا تشو رفاكالو

 لدعلا باعصا مهسفنا اوم“ مهوتلزتملا اوم-ف انع لزتعا

 ىف اولعوت مهما مث ةعدقلا تافصلا نو ىلاعت هللا ىلع

 لوصالا نم" ريثك ىف ةفسالفلا لايذاب | وئبشتو مالكل 1 ٍ

 لوقثام ىتابلا ىلع ىبا هذاتسال هيلع هّيباتجبر ىرعشالا

 _ كااثلاوايصاع رخآلاو اعيطم ,هدحات ام ةوخا ةئالثىف

 رانلاب بقاعإ ىباثااو ةنملاب باث لوالا لاقف اريص

 ثلاثلالاق ناذ ىرعشالالاقو بقاعيالو باث.ال ثااثلاو

 كي نمواذ ربك ا نا ىلا ىنتيقشأ امو اريثص ىنتما براي
 . كنميعاتنكىنابرلالوقب لاقف ةنجلا لخدأف كعبطاو

 نا كلل “الا ناكف رانلاتلخدف تيصما تربكوا كنا
 ىتك ملا براي ىتاثلالاق ناذ ىرعشالالاقف !ريخد توت
 توفبرلالوشاذام رانلالدأالف كل ىصعا الئلاريذد

 لاطبابهعبت نمووه لغتشاو هبهذم ىرعشالا رو ىابجلا
 1 ادلع ىضمو ةنساا ههدروام تاماو ةلزتملا ىأر

 « اوم » باقءلا راناا لوخدو باوثلا ةنطلالوخد مزلتسيالف ةلصفنلا قدص ِس

 رةمالاو ناصعلاو رفكلا ءاز -رانلال وجدنا لعت 00 !اوياتكلانم رهاوظلا



 م ١7

 لهااوم-فهلوق ) باوثلامزاتسيالة نال وخ دنا لع راصتقالا باوصلاف هيلع تعقحادق

 رثك اوماشلاوقارعلاو ناسارخرايدىفةئسلا لها نمروهمملاهتلادجرلاق ( ةعاجاوةنسلا .

 هللادبع نب ليعامسا نب ملاسنب ليعا-م“|نب ىلع نسحلاىلا بامعا ةسعاشالا مهراطقالا

 ىلعابافااخنملوأ مالسل هيلع هللال وسر :بحاص ىرعشالا ىسومىلان ةدر ىبالالب نءا

 ةبادعل اة رطىاةعاملاو مالسلاهيلع ىنلا قيرطىا ةنسلاىلا هبهذم نع عجرو ىابجلا

 ىضايعلا رضن ىبا ذيل ىديرتاملا روصنم ىلا باحصا ةيديرت املا رهنلا ءاروام رايدفو

 نم ىنابيشلا نسحلا نيدجم ذيل ىناحرجلا ناهلسىبا بحاص ىتاجرملا ركبىبا ذيل
 ضعبىف فالتخا نيتفئاطلا نيب ولاق دنقر مس ىرقن مة يرقد رئامو ةفينحىبا مامالا باحصسا

 كلذ ريعو دلقملا ناعا ةلئسمو ناعالاىف ءانثتسالا ةلئسمو نيوكتلا ةلئسك لوصالا '

 تاقئامل مث هلوق ) ةلالضلاو ةعدبلا ىلا رخآلا اهدحا بسن.ال نيشرفلانم نوققحملاو
 ةمكحلا ىه ( ةفسلفلا

 ثحمم» لع هناي اهوفرعو
 ةيبرعلا ىلا ةفسلفلا تلقنامل مث ةعاملاو ةنسلالها اووسف

 يف ةفسالف!اىلع درلا اولواح نويمالسالا اهيف ضاخو

 ةفسلفاا نم اريثك مالكلاب اوطاخن ةعيرشلا هيف اوفلاخ

 ىلا ارج اهو اهلاطبانم اونكشف اهدصاقما وققحمبل

 ىف اوضاخو تايهلالاو تايعيبطلا مظعم هيف او>ردانا

 هلامشا الول ةفلفلا نع زيغال داك ى تح تايضايرلا

 وه ةلطابو نيرخأتمللا مالكوه اذهو تايعمسلا ىلع
 ةيعرشاا ماكحالا ساسا هنوكأ مواعلا فرشا

 نامعأ لاودا نع هيف

 ىهام ىلع ثاذ وحوملا

 ردقب سمالا سفنىف هيلع
 اهل و 5 رشلا ةقاطلا

 ةداملا نع امنغسم ناك نا

 | اهلا جاتحا ناذالاو ىلوالا ةفلفلاو ىهلالا ىم- هلاوحانع ثحابلا مملاف ىنهذلاو

 ىنهذلا نود ىجراخلا دوجولاىف اهيلا جاتحا ناو ىبيبطلا ىمس هلعف ندوجولاىف

 تاندحلا دوجوب لالدتسالا ىلع مالكلا لع ىنبم ناكاملو ىضايرلاب ىمسملا |ملاوهف

 ءاوماع ايفتكمةفسلفلاىفوة#ءادهرلا ابفتقم مالكلا ىف لقعلا رظن ناك امل نكذ ثحابملا نم

 نب همادقا هىدايهىف تلزو ه# هماهوا هءداوب ىف تلض اهف نيلعلا نيب فالخلا مقو

 اهيفام اونيديل # نوملكتملا اهدرواذ © مالكلا دعاوق ىلعاهبش د ماهوالا كلت رادو

 رج رخآ ضعبس طايئرا اهاناكاملو :# لازلانع ةرصاقلا لوقعلا اوتش و # لاخلا نه

 مظع» هبف جردا ىذلا علا ادذهو تامطايرلا ىف اوضاخ ققحارح مهو هحاردا ىلا كاذ ْ

 هيلا لوح نيرخأتلا نيب اهف مالكلاب موسوملا نفلا وه تاينضإيرلاو تايعيبطلا |
 ( لتكةيعاح ) 4 6 ف ( دباقع حرش )



 ظ
 ا

 نيستىف عقو هللاسم نيودت ىف فالتخالا قفتا امكف ائيشف ائيش ءامدقلا مالك
 ظ

 ه4 ١١ لح

 ةقلعتملا هلاعفاو ةيبلسلاو ةيتوبثلا هتافص ثيحنم هللا تاذ وه مهضءب لاقف هعوطوم
 اهدانتسا ثيحنم تانكم١!تاذو ىه ثيح نم هللاتاذوه مهضعبلاقو ايندلا ماب

 هيف ثحلا نوكب ىهلالانع زاتعو دوجوموه اع دوجوملا وه مهضعب لاقو ىلاعت هيلا
 تابثا هب قلعتب ثيحنم .مولعملا وه فقاوملا بحاص هلم>و مالسالا نوناق ىلع
 امن كل حدقنا دق هنا ىهو اهيلع هيبنتلانم دبال ىرخا ةتكت انههو ةذيدلا شاقعلا

 نبودت نمو ةيئيدلا ٌاقعلا طبطوه مالكلا اع نيودئْنم دوصقملا نا فلس
 اهلثاسيىف تالومحملا نوكحيال دقف ماكحالا ةفرما ؤيهتلاوه هقفلا ع
 نوكيال نا سأب الف ةدحاو ةهج نموا اقلطم ةيسام ءايشاوادحاو ”ىشل ةيتاذاضا ىعا

 ةيمالسالا رلاكنلا هيامولمم .نوكو ةيشدلا مولملا سدي رو نيعم عوضوم امهدحال 7 -----------_--_-_-_-_-_- لب ا الجم

 هنيهاربو ةيويندلاو ةيئءدلا تاداعسلاب زوفلا هتاغو
 لقنامو ةيدعسلا ةلدالاب اهرثكا ديؤملا ةيعطقلا ججملا

 بصعشلل وه اعئذ هنع عنملاو هيف نءطلا نم فلسلانع
 داسفاىلا دصاقلاو نيقيلا ليصح نع رصاقلاو ئدلا ىف
 ضماوغ نه هيلا رقتفلال اف ضئاخلاو نيلسملا لياقع
 تابجاولا لصاوهام عنملا روصتب فيكفالاو نيفسافتملا

 لالدتسالا ىلع مالكلا ىنبم ناك مثءتاعورشملا ساساو

 هتافدو هديحوتو عناصلا دوجوىلع تاثدحنا دودو

 باتكلاريدصت بسان تايعم-لا رئاسىللا اهنممث هلامفاو
 ضارعالاو ناءءالا نم دهاشيام دو>و ىلع هينتلاب

 دو.عقملا وهامةفرعمىلا كلدب لسوتيلامهب علا و

 . مناع مهالا

١ 

 ظ ةيتاذلا هضاسعا نع تحب
 مزلياع او فورءملادحولا ىلع

 0 مولعلاىف كلذ
 طيض اهؤانإع دارا ثدح
 رع تانارس رئانلاونلا
 أ لك اقام هير قولا ةناطلا
 أ لاو>الا كلت نه ةفئاط

 ظ ءاششاوا دحاو ؟ىثي ةةلعتم
 اقلطم هءدتعياسانت ةيسانتم

 لعاطع دلو ةهح نموا

 ا 00 ةدح

ََ 1 

 فالوب

 لاا اهتاعوطر ,ع

 سس » اهيف تدح واف ع نفلاعوذو»نيد ءكةدروأالاوقالا ىقرظالاتنءمااذافةم .دالامواعلا ىف

 هلوق)سؤب نم كب اصاال ردت سأب ريثكه يف سولف ايفاصردكلا بوش نءالهنمو ايفاشالوق
 ةرمث* ةقأا تاداقتءالاناذ ( زوفلا هتءاغوهلوق ) اهيفدمكحذافنل ( ةينيدلامولعلا سئ ر

 تفرع ال ( ةيعطقلاججااه:هاربو هلوق ) تاحلاصلا لعنم هيضتقاعو تاذلابةداعسال

 ىبصعتلل وهاعاؤهلوق) نيمحلاو نظل اباهيف ىنةكيالدناو نق رهف سم فارق نام

 اهيدصقي بصءتموه نم ىلوالا« أ اوطعب راىلعاروصةممالكلا !لاغتشالا نععنلا لعج (نيدلا

 2 جور )



 هه ١و :-

 ىفأ ةئطف قزرءمل نم ةبناثلاو ٠ هيلاطمىف قا ق قيق# كلذ مرن هبهذم جورت

 ةمسب مسك نا هيلعف نيدلادعاوقىف كيكشتلا ىلا ىغش هءدا,هىف هرظنف نيقيلا ليصمب
 ظ ة«نيقللا قيرط“ىط+ 6# نيدلاىفج وعموهنمةثلاثلا وو زئاسعلاندءنيدتنو دب زجاعلا

 ضواملاىفلغوت نم ةعبارلاو ع هدروهلاطبانمنكمشلا دنع هدصاقع لاغ”شالا نهدضرغف

 لهالاةهلوق )كارو نمقطاودد ًاروهركشب بجخناع رف دع ةفسافلا تاملظ ىف عقبف م زةركحلا ىف

 قر ءادتقالاو مهتنس واس قاسعرل مهنعدب ربع ةعالاوةنسلال ها هبدارالبق ( قحلا

 ةصوصخم ةفئاط هيدارملا سدلهنا ىلا قا ىنعمريسفت ىلعراصتقالابراشا هتلادجر هنكل

 رهظي هرو الصا ه«أيعيال لطم ةلئسملا هذه ىف فلاخملا ناب ضيرعتلاوه دارملا لب
 ظ هسفنل ىف هدعب عم هنا ىلع باتكلا ىف 0 عيح لوقلا لوةمنأ نم مهونام فعض

 لها دنع *ىشلا ةعصب ةفرملا بابسانم سيل ماهل الاو دعب اهف صملا لوق هان ايام
 قدصلا ناكو هلباقمو ملامعتسا دراومو قحلا ىعم لس مل 14 قدصلااملو دوت رثقحلا

 بتاعأ تما اذكيا و

 720, رمز يي || قلطي عقاولل قباطملا كحلا وهو.( قحلا لهالت )
 00 اهلاقثا رابتعاب بهاذملاو  دئاقعلاو لاوقالا ىلع

 عاش دقف قدصلا اماو لطابيلا هلباشو كلذ ىلع

 امهنيي قرش دقو بذكلا هلباقو ةصاخ لاوقالا ىف

 قدصلاىفو عقاولا تناح نم قحلاىف ريدعلا ةشاطملاناب

 ؛١ المعتسمو قحلا هب

 7 2و دل دراوملا ُّق

 لد عماسلا ددرتب نا ةنظدم

 امني ىلل_هو ناذدارتي امه 0
 تريب عتسألا 0 كاوا عقاولل هتقاسطم مكحلا قادص ىعف مكحلا بناح نع

 هلك 1 017 هلام 0 حا ءامشالا قياقح ( هآيأ عقاولا ةشاطم هتمح ىعمو

 نابلاممتسالا ىنانوافتامهنيب نارك د هئهذىف مقاولا لمعحلل اليصفتو هددرتل ةلازااما

 ىلءلكلا ىفقألا لام«ساورخالادراوملاىفهلامعتسا: نمرثك أ لاوقالاىف قدصلا لامعتسا

 0 امريعامه نب ايف توافتال و ناذدارتم امها رهظ هءواف عب ذكل اوه هلب اقم ناوءاوسلا

 ثء# هنوك ىا 2 هايأ عقاولا ةشاطم هيضدح ىعمو هأو# ( امه قرش دقو لاقادهلو

 . ناتيرايتءاناتفصهل عقاوال قباطملا مكانا قرفلا نمءركذ ذام لعاحو مقاولا هقباطي

 ' مسالاعدوب و هرابتعا ب ىذلا لصالا هنال قدصلا هللاقيف ءابلا سيكياشاطم ء.وك

 هلاح ف رعت ىذلا مكحلا هيلا ساقنو الصا عقاولا لءنا عبطلاىلا برقالاناذ هئازد

 ىنعع لصالاىف هنال ىرد_صملا ىنمملاب قللا هل لانو ءابلا مفب عقاولل اقباطم هنوكر

 ناتفصلاو عقاولا هيلا سدق ىتح انباث الصا لعح رابتعالا اذهىف اهىف مكمملاو ققعلا



 'ىثلاهءامهتءهامو'ئىشلا ةقيقحهلوق ) نيالا نيب ةكراشلل ةلعافملاةةيصنا عام ناتمزالتم |

 قايسال بسانملا هبال معلا خم اهم وهفمق ربع ملوةيهاملا ىنمع ةقيقملا لمح ( وهوه

 كلذ جرخ هريع عمال هدحو هبىاص يصل فرظلا مدقتو ىئزجلاو ىلكلا مياعامجرتفو

 رركش جرخ و وهوهالادو> وم ه.نوكي *“ىثلا ناذلعافلاوهوهدل وشجرخو ةيهاملا ءزح

 هدحو هءامدارأا نكلاناسنا ريصيهدحو قطانلابهناذ ناورملا ىلا سانقلابقطانلا ريمضلا
 وهوه“ىثلاهبامميج لاش ناىلا ةحاحال هنا انرك ذاع رهظف ريغال اناسنا ناسنا ريصي

 نكعامبناكلاوكحاضا!لثم فال هلوق) هنم ديالريمشلا' رب ركتناو ءزجلا جارخال

 ام زالوا مزال ريع ناكءاوس ضراعلك ناذف © ضراوءلانمهناف هنودب ناسنالا روصت
 هلرقشس ناريعنم انهذواحراخ هضورءا دوحولا ررقت روصتب نا نككدقف هريغوا اني

 نكعالهناف تايتاذلاو ةيهاملا سقن فالكم هسّفنىف الام روصتملاذه ناك ناو دو>و
 كانههناساذواهتيهامدوج و ررقشب ناريع نمانهذو احراخ ”ىئكادو>حولا ررةروصتننا

 همالكى ءمنا مهضعب ,هوتو قداصلالمأتلا,كلذ رهظيانهه نالاغ روصتملاوروصتلاناذ

 ا ١) ]ل وه وه ؟ىثلا دام. هشهامو ءىثلا ةةرقس || ناسنالا روصت نكع هلا
 تناكلاو كحاضلا لثم نالت ناسنالل قطانلا
 ضراوعلا نه هناف هنودب ناسنالا روصت نكع مم
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 هضراوع روصت نود

 اذا هنكلاب روصتلا دقق

 ةقشضقح هقودع رامتعاب وه وه ولا ةنامنا لاش دقو نر

 3 2 ١ : 000 تامادلل روصتلا نود

 ةمهام كلذنع رظنلا مطق مد ةهيوه ةوعس رامتعابو 1 1

 نا هدلع دروف اضيا

 «”ىثلاو» نودب هضورعم روصت نكعال ةنبلا مزاوللا نعا ضراوعلا ضءب

 موزاملاروصتمزالل روصتل مزاتسملا نوك زاوج نم مهضءب هرك ذاع الواب احاف هروصت

 نامز ريغ موزاملا روصت ناب ايناثو ةلْلا ىف هنودب هروصت نكميف راطخالا هحو ىلع
 ببسالمزاللا روصتادءم موزاملا روصت نابكلذنيبو نامزلا كلذ ىف كغافمزاللا روصت

 كل مدقاع تافلكتلا هذهنع كئانغتساعم تناو هلاوز عممؤاَقب زاحاملالاو هل بجوم

 موزللاةدعاقمدهي موزلملا روصتنع مزاللاروصتكاكفنانا لختنا بحي محصا| هجولا نم

 ادعمناكولو نامزاابهمدّقت بوجحوالوادعم هنوك ىضتةالابجوم اببسدنو؟ مدعوة

 نيفاضتملاد> اك هروصت عمالا همو زام روصت متيالاممزاوللا نمنا ىلع هتعما هع زاح امل

 ىلا ةبسنلاب تاكلملاك هروصت مدقتب الا هموزام روصت:ءالام اهنمو رخآآلا ىلا ةءسنلاب

 هدارفا نمذىف ىا 6 هققحن رابتعاب وه وه “ىثلا هءامزا لاش دقو هلوق )) اهمادعا
 قباسلا حالطصالا فالخم هتيهام لب ءاقنعلا ةةيقحلاشال حالططالااده ىلعف ةقيقح

 رثك الاوه اذهو صحملا ىنمع ةيوهلا نوكف 6 ةيوه هص# رابتعابو هلوق ر

 (لمتسدقو )



 س# ١ مل .

 (دوحوملااندنع *ىكااوهلوق الاضيا ىجراخلادوجولاىنمعو ص خعللا ىنمع لمعتسيدقو

 ددرتم مهمالك نا حراشلا رك ذف نافدارتم امه له هنا اماو اقدص نايواستم امه ىا

 اهتادو>وىف ةحاتخم تانكمملا نا ىرت الا امهثي فدارتال هنا لع نوققحملاو كلذىف

 هريغ روصتنمل ناو هناذ د>ىف *ىش ”ىش لك ناف امشغىف ةحات ريعو اهريع ىلا

 فصوبالو ا-متادو>و ىلا ارظن ناكمالاو بوحولاب تايهاملا فصوب اذهلو الصا

 هررقت رايتعابىجراخلا مالا ةيئيشلا نود دو>ولا لج د. شواهتايئدش ىلا رظالاب امهب

 لاق ماك الاب ءدارقنا ةغخو ءادع اع هيف هزاتما راثعإو دوجوم هإلاقن جراخلاف
 مهدنع خد دو>ولا نع ةكشنم جراخلاىف ءايشالا ررقت اودقتءا ال ةلزتءملاو *ىث هنا
 ىهدب اهانممدلوق ) اهتيئيشب اوفرتعاذ جراخلاىف ماكحالاب اهدارفناو تامودعملا زايتما
 1| نسا ه 6 د وصلا 0 ا

 ك1 نم روهج |نيب 3

 اذهو اولاق نيملاكتءاو

 افالخ ىهيدب اضيا مكحلا

 لبق ناذ روصالا ىهيد اهانعم ةفدارتم افلا نوكلاو

 اناوق ةلزتع اوذا نوكي ءاشالا قياقح تور مكحلاف

 هنامسال ىئدصت هناف مامالل || 59 ١ 3 اديس 0 / ءانشالا ةباقع دمعت امنا هدا ملااتلق ةكام سال 0
 ىدصت نم مه:هو ناهربلاب ضرالاو ءام<او سرفلاو نانرالا نم ءامسالا هد 1 1 2ع ل : ا م 2 0

 ْ دو>ولا بحاو لاه م الا سفن ىف ةدو> ودم رود
 دو>ولا وهفم فنرعتا

 1 ر 4 رس ناسلا ىلا جات اعر مالكلا ادهو دو>ودم

 مهنهو ىسك هناب هنم اعز مس م رصلا ساد تلت تل
 هروصت عانتماب لاق نه نك ركبت كدت ل الاب ا يا 0 تلو
 هلصاخ ( لق ناذ هلوق ) قي الام ىلع
 ةيئيشلاب هفاصتا لعام ىلع دو>ولاب مكحلاو اهل مزالوا ةيئيشال فدارماما دوجولا نا
 بي هنا م- الا ناك ناو هناونعب عوضوملا تاذ فاصتا نا باوجلا صخامو وذل
 كلك. 1 لير دست نمالا تسحب كلذ نوكيا نشا نكل لعفااب نوكي نا
 اروما اندهاش ملاعلا ىلا انارظن امل اناف هددصب نام ناش اذهو كلذكل قعلا سا
 هحوتن نم” ءايشا اهنا اندقتعاف ماكحالاو ءامسالاب ةزءاقم رهاظلا بسم ةررقت»

 ةق.قللاىف وه ىذلا داقتعالا كلذ ىلع ءانب ءايشالا ظفلب اهرضحم#“ رومالا كلت ىلا
 مكح كلذ نا رهاظو ىمالا سفنىف دوجولاب اهيلع مكحنو ىلقعلا ضرفلا نع ةرابع
 هلوق كلذ. حرمصيس ام ناهربلاب هتابثاو هنا ىلا جاتعت ايهيدب ن وكيال اعر لب ٍديفم

 دوحولا بحاو انلوق هلثو ناببلاب اهضعبو نايعلاب ءايشالا ضعب توش مزحي
 هدوحو هناذ ىضتشام ىلا ةيلقءلا ةمسقلا بس“ موهفملا ا_:وسق امل اناف دوحوم
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 سيل ونايبلا ىلا هنايثاىف جاتحو ىجراخلا دوجولاب هيلع رك و دو>ولا بحاو ظفاب

 هنع ربعن ىتح توبثلاب فاصتالا ضورفم *“ىث انل دهميملذا تبا“ تباثلا كلوق لدم
 لعفلا,فصتاامتباثلا ظفل نم موهف!اف ىمالا سفنىفتوبثلاب هلع ركحمن تباثلا ظفلب

 نه ىلا ةبسنلاب ,هتلا وبا انا هلوق اضيا هلثم سيلو اونل مكحلا نوكف ىمالا سفنف

 0 امهدف عوضوملا 7 فاصتان اف ىرعش ىروشو هاوقالو مسالا كاذب 0 هنأ فرعي

 لدياملبرهاظلا هموهفم امهل و2 نم دار !سيل نكل مالا 0 لعفلاب هقصوب
 ىردص ْن سحاام ىرد هّنإ لي هلءبو ةعالبلا ةياهنو ل اذفلا لاكن م وهلا باس هءلع

 ةقيقح نعمّللاقيفوتانفشك دقلو 208 رف ض راب تيراغعلا عم## ىرسسي ىدا وى ءمانل د

 الاقحلا دعباذافلاشوا لءقام كنع عدف ةدخالو 3+ ريغنم لاقا ةيلحو لاحلا

 ذدخافالتخابوناونءلا فالتخاب فات مكحلانا ديرب (كلذ قيقو هلوق) لالضلا

 ةفلتحمم تاراب"ءا هل نوكي دق *ىثلا نا كلذ قو

 كلا ضب ىلا رظنلاب اديفم “ىثب هيلع كملا نوكي || ضرغب وأ مالا سف
 هنا ثيحنم دخا اذاناسنالاك ضعبلا نود تارا.تعالا نا كلذ قل

 ذخا اذاو اديفم ةيناويملاب هيلع مكملا ناكام مسج ىلع لمتثت ةيضق لك
 ىا (اع / 6 امإءااو) نا هنأ ثدءح غ 0
 ل

 ( ققعم الاهلاوحابو | م قيدصتلاو امتاروصتنم قياقحلاب

 وهو عوضوملا دقع ندقع

 عوخوملا تاكا ع اسقا

 را يقعوا تاركا
 با صو ةفاضتا وهو

 «باوملاوهدقعنامث ابولطم الوهم ىناثلاو السهامواعم نوكيناب<لوالاو لومحلا

 نوكيالدةو اونل مكملا نوكيف ايلج امازاتسا لومحما دقعل امزلتسم نوكيدق عوضوملا

 كاذذا مكملا نوكف لج ريغ امازلتسا امزلتسم نوكيوا امزلتسم نوكيالاها لب كلذك
 1 زو للاتحا ماضل عم وا طةف نيفرطلا روصتىف ناعما ىلا احاتم ايهيش ادمفم

 قيدصتلاو اهتاروصت نم هلوق ) ناببلا ىلا احات ايرظنوا كلذ ريغ ىلا سدحوا
 ,عا ”ىثااب إءاا قلطم داراانأ ديرب اهل اهتوس ىا اهلاو> او اهدوحوب ىا 6 اهب

 لوقلاعيدب نموديلا ةجاحال اك اهنم دحاوب هصيصخت ىلع ليلدال ذا ةثالثلا هذه نم

 كلذ ىلا هاعد ام ىلع فقتسو ماقملا ةنوءع عاونالا قارغتسال انهه ماللانا ليقاه
 ءايشالا قياقح ىلا دوعي اهب ريمضنا ىنعي 6 قياقحلا عيمج للعال هناب عطقال هلوق )

 اماهقدصتواهتايهامل اروصت قئاقألا عيمجإ علا مالكلا ىنعم ن وكم قرت: ءطناوغو
 قيدصتلاوه هنم عون ىلع لمح نا بحم* هداسف ىنالو انا لصاح اهااو>ابو
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 ه- ةقذيللا دس
 ىلا ريمضلا ثينأتىف جاتحمىتد فاضملا ريدقت ىلا .كلذىف ةجاح الو ماقلاةس رش اب
 توبث انهه ىعدملاناىنمي 6 سنجلادارملانا باوجلاو هلوق رب مهون اك فرح“ هحو

 ىلع ل نع ىنغتسيال هركذامنا ىلع قايسلا ةنيرقب اءلاسذج ققحنو قيقا سذج
 لج نعىنغال هناب باوجلا اذهدرو ققممم ريغاضيا عيا ت و.؟لعلا اذا اضيا سذجلا

 ققحنو قياقملا دوجو ىلع هيبنالاوه دوصقملا ذا قياقحلا تورث معلا ىلع مالكلا
 ةمولعملا تامدقاابالا نوكيأل لالدتسالاناذ عناصلادو> و ىلع هب لدتسي ىّتح هب ملا

 اتاروصتعم قياقحلا توث ملا ققح ىلعلدب جراشلاهيجوت ىلع مالكلاناب بيحاو

 مومعلا اذهنود مال دوصقةاو 0 لوقلاكلذ ىلع ءانب اهلاو>ابو اهب قيدصتلاو

 باوجلا اذه ىنبم الوا لوقت نحنو اضيا هبو>وو هدوجو نع لفغ ضرتعملا نكل

 حراشلاو هل نتيشالا يش ]52 يالا عع

 اوبث مدعب الو ةقيقح تودي مءالو قئاقأا نه *”ىشل ناب لوقلا امنانو 'ىرب دنع

 وهو لالدتسالا دو_ىقملا ,عزبوءايشالا قئاقح 0 ةئاطسف وللا الخ )

 اهب قيدصتلا نودب مثال ركشب نم مهنمو ةيدانعلا,هوةلطاب تالابخو ماهوا اهنا

 اهتاروصت عمموا طقف ]| اندقتعا نا ىتح تاداقءالل ةعبان اهنا عزبو اهتوبث
 اضيا اهلاوحاب مناع ظ وام دقف اعدقواضرءف اضرعوا رهو ارهوح "”ئّقلا

 مالك هيلع لمتشا ام ىلع || “ىث توئنإعلا 0 مهنمو ةيدنعلا مه وثداح ادا

 قيل ل كحل سرس ||| معو ارجإهو كاش هناىف كاشو كاغمنا عزو هنوسالو

 ضعءب تو ةرورضلاب مزح انااقيقح انل ةيردااللا
 ه.نتلا درخم انهه ضرغاا

 ادوحوقياقتلا سن نالع ان 222727222222900 اا ْ هنا امازلاو نايبلاب امضعب و نايعااب ءايشالا
 مث اسأ ر امهفن نه ةساطسفوسلا هركذ املادر اققحن ام قلعتملا ملا سدحل ناو ةلجلايف

 دخت مثانل مولعم وهف بايسالا كلت هب تدهشام لك ناان دنع لص < ىت> معلا بابسأ ناس

 هيلع ل2 ىذلاق .ةحمااوه اذهو لع ١ 6 كس م تام اهم داهشب ةمواعملا رودالا

 (ءايشالا قراقح ركش ن٠ ,ونمهلوق )ءاوش ع طبخ نيطب اهلشا نم نكت :الفنثملا مالك لح حراشلا

 باشاودو>ولاب اهفاصتانع الضفة زب ا* قياقحو 8 - ف تا.هامانهه نمذل 0 عربوو

 رهظيام لدم اها لصاال ماهواوةلطاب تالابخ اهلك لب ىتش هوجو ىلع ضعب ىلا ضءب
 اهب ىه ةقلعاما اياضقااو ةيقدصتلا مولعلا نوركش اك مهنا لداحلاو مسربملاو ملال

 ركشب نم مهنهو هلوق ) اهب ةفدكتملا تايهاملاو ةيروصتاا مولعلا نوركش كلذك ||

 دوجولاب اهفاصتاو اهققحن نوركتب مهنكل قياقللا سفنا نوركشال م +٠ ( اهتوم
 سسوس مس للسسسسسل للسبب ت©ت+؟+ مملح



 نارك ِن هلأ امو م0 0 ةطاغمو 00 < ديس ةءلجلا ت تادهاشملاو ةيوقلا دف تاداهشلا ظ

 نولي ءالقعموق م نورك نأ نكعال وع لاق. | كلذفف قدصي ١ ناو دع لاق نم ْ
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 سس 9 و م حالم ل اسم. سس

 ال ةسيلا رد لسعلانا 7110 دقتعملاىلا ةمسنلاب اهتومث نوفرتءو سصالا سفن ىف

 سفن ىف دوحول سعال سيلذا نيضيقناا عامجاهيفسدلو هريعملا ةيسنلاب ولحو رورمملا

 دنع اوفقوت ثيح امهنم ةقررط لثما ةيردا اللاو نيتيفيكلاب هفيكت نع الضف ىمالا

 اوفر ثيح الاح أوسا ةيدانعلاو # مهلع لالا سايتلاو # مهيدل سالا هابتشا

 هلوق ل هطلغ مذوم ىف ىناطس فود طااغ لكلب ثلثلاقرفلا ىلانوبعش.و ابهذم اذه
 اضراع انيءم ىنعمو اصوصخم افصو ىننلا نكي لنا ديرب 6 ءايشالانن ققصنن مل ىفا

 .ءايشالا نكت مل ةلطابلا ماهوالاو ةدسافلا تالايخلا ليبقنم ناك لب اهل انمامث ءاشالل

 ا( ]و ققحتناو توئدقت ءايشالا قون ققحت مل نا || او ءايشالا ققحم مزابف
 نع “ىش تبث دقف مكملانم اعون هنوكل قئاقلانم

 مي اما هنا خالو قالطالا ىلع اهيفن حصن ف قئاقحلا

 سكلاو تامسح اهنم تايرورضا اولاقو ةيدانعلا ىلع

 ,ىوارغصلاونيذثا دحاوااىرب لو>الاك اريثك طلغيدق

 هنفمصت و ىنالاىنمم 0

 دقف تفّنا ىتح ءاشالا

 تايهاملا نم ةهام ررقت

 قئاقحلانم ةقيقح زو

 ةيدانعلا بهدم نالطب مزلدف

 ةيدنملاال قئاقحلا مه راكنال

 لب قئاقحلا نوركببال مهذا

 رك ذامم كلذ مزايلو اتوب
 اسانق لءادلااذهناك اذهلو

 ظ «ىفانبال» ايمازلا دنوك ىنعم اذهو انبهذم تايثالال ماا بهذعلاطبال احاص ايناهرب

 | نكت ل ناو مصخلا دنع ةإسم تاايذلل نم دك ىلدح ساق هنا نم اومهونامال

ْ 
ْ 
 ا

 تافالتخا اهيف عقب دقو تايهيدب اهنمو !سمواملا دي ظ
 تايرظالاو ةققد راظنا ىلا اهل- ىف رقتشدبش ضرعتو

 ءايهف رثك ادهلو اهداسف اهداسفف تاي رورضلا عرف 0

 0000 ا ءالرطخلاف سلا ظاءانلت ءالقءلا قالتخا |

 | هجولا كاذب الصا ةتلداع نكعال ةلثملاهذهىف مصاب هداف روهظل انندنع ةلسم

  ةعانص ىف لق اممتأكاعاةهشلاو مالكرخآ ىف حراشلادب حرمداك مولمع فرتءي الذا

 أ هدنع لم وهام بكس لالخ نع هك مازلاديغام 1 ..ظف مصخلا مازلا دش هنأ لدحلا

 ا ىلاةراثا قي مهنه اناض ديلا لعام دعو ةيدانعلا لع مازلالا اذه ماع ىف اوةءفتف

 ظ اوهز> ثدح لنص قا ىل اع لدم ةيدنعلاوةيدانعلاو لكنا ند دصاقملا حرش ىف 5 رك ذام

 َّك ها 21 3 00 رو 7 ى ءسعالا سناو مالا سفن ىفهتدق و .مولطمل اههازاتسابو اماوكسع ىلا تامدةملا قدصب

 .مازلااذهوةل |ىفءاشالا و ةراقحرملا 5 اكتاىف نيتفئاطلا ىلع مازلا كلذ لب اوعزام

 دقسملاو لوق 5 ثداار رهو رر#لا هحواا!لع قياقللا سفنا راكناىف ةيدانعلا ىلع

 6( طلعي )



 سه 76 ]0

 صيصخ و هيلا مكحلا ةيسنك هببس دنارابتءاب زو ندحلا ىلا طاذااةبسن( اريثك طاغي
 هةطاغ ىلع اهم لد ا دخؤب هيلع قذم مواعءم هنأ رابتعاب عضاوملا ضم هطاع

 ضعبلايمزجلا ىفانبال هلوق ) متل ةداهشالذا هطلغ هيف رهظرملابف هتداهشب دادتعالا مدعو
 ءافتنا فردي .ىح انهتمرب .لبلتلا ناتشا ةطاحا انلىنا تاق ناف ( طلغلا تابسأ ءانلإ

 مزآلالوصحو صال سفن ىق اه ءافتنا تبحاواالب كلذ ُهِف رعف ىلا انل ةحاحال تاق اهعج ا

 ةهادلاىفاشال روصتلاىف ًافالاوافلالا مدعل ىهدبلاىف |
 ضعب ةقح ىنانال راظنالا ,داسفا تاذ التخالا ةرثكو '

 ا ا راب 3 لقعلانانهنانامو لعل اًةها دب نم سو رسلاب

 ىقدذقلا ةيغنغ نباوج هلبئانناك تاذلاق:عدقلا ةيشزع باو( ىلا
 ىلا اهلح قرقتش ةرمش ضرعتو لود اماو تايرظال !ىحدقل اةمش نع ب اوح هدعبامو تاءسملا

 الت الاو طلغلا بابسا ءافناب ضعبلاب مزطا ىفانال كلذ نادءاوعثذققد راظنا

 اممزاعا ىلقعلا نالامهاد

 جاتحن ىىح هرظناله تم د

 ةروتاهبشلا عفد ىلا كلذىف

 *ىشهل نعول ىت> تالاتحالا

 م هبالطب اء ودملاتفتلي الاهم

 ةرورمغالامداصم هن وكل الاج-ا

 اصوصخح مع ةرانانملاىلا قيرطالدنا قحلاو تايراالا

 معلا هانمم افوسزال فرخزملا اعلاو ةه ومملا ةمكملا

 1 هذمو طال و فردزملا ا اطساو ةمكحلاو

 ةمكهلاب < ىا انوسالبف نم ةفسلفلا تةتشاك ةطسفنلا

 دد ىه تداق ن اروك ذملااهب لحم ةفصوهو( علا باي تاق 0

 ناك ادو>وم هنعربع نأ نك ورك داق ,يظرو عجل ىا

 نم م لقع || لارداو ضاوقا كاردا ل_ىثبف امودعموا

 مما وق فالح ةينيقيا ا ريعو3 ليقءلا تاقب ضل اوتاروصتلا

 جاتحااع رف لحخلا ىدصتواو

 ال نكل. لءأتاورظنلا ىلا

 ةَعدعدلاعفد لب مز1 ل.صحما
 ماهفالا عيضب ايدحو للا

 هلو )لا زل نا افمىفةرساقلا
 ( روك ذملاا ل<:ةفصوهو

 000 مهضعب لا اكالو ىهيديهنا نم مامالا لاتاك الدش رعت نكع ىسك" هنأ ىلع ءاش هف رع ظ

 2 ءتقىل- هاف نسحا| هه وك !نيشن رءتلان ده رارتخا وهتهام نعذ ف غاكل اةرايملا صيخلا ا ئءاع |

 ”ىشو عداو سعا ةسفقن ق هموهغمن آل يناثلا نه نسحا اممنهلوالاو هتةقح نع هفشك او ا

 هقيبطت نكعو ةقيعشاحاو ةققد راظنا ىلاالو ريدقتو رامخاىلا همهفىف جاتحيال لح |

 كلذ نم 0 هةناوال قاس املا ةصهامق نيماكتملا نم ن واوا ني_.هدملا ىلع ا

 روك ذملاب دارملانا ىلا هىراشا ( هنع ربءينا نكعو هلوة ) هعضوهىف هيلع كعءلطناك |

 وهامال ردا.ماوهاك نا_للاب وهام د انلاب دارملا ناو هيلعةلاد ةرامعب ربت رإ مدام ْ

 | بهذامل قفاوملاوهو ( ساوحلا كاردا لوشف داوق ) نا._نلا فالخ وهاموا تلقلاب



 ميك 7١ ظ-

 روهخلاو نيرخأتلا دنع راتخلاوهو علا ليبق نم اهكارادا نانه ىرعشالا مشلاهيلا
 ةفص هلوق ) ةئالاو فرءال سسانملاوهو ةءهاملاب رعلانع زاتمم كاردالا نم عون هناىلع

 املع لوالا راصاهب ةصاخ ةسن مولعملاو ملاعل نيب نأ فالخالو ءاف>ال ( اريك بحوب

 كلذنا ىلا نيملكتملا روهج بهذف زيقلاو قاعتلا ىعسو لوالل امواعم ىتاثلاو ىتاثلل

 ربيع هنا هورسفو ةفاضالا ةاوقم ن : راح 17 را سمالا تو , ىلع لالدالذا رعلا وه

 ةرابع للعلا لءجو هؤدبم ىه ةيقيقح ةفص كلذءارو مهضعب تب ءاو ضيقنلا لمتحال
 افشكىا ازييكبحوت ةفصدنا هورك ذام هريسفتراصو ةيناسفنلا تايفيكلانمراصف اهنع |

 هعفدب رذيف نان لب هعماج الو 0 ضمقتلا لمتحال تاك ار ,دالا ادعام هنجرخ "يشل

 هفااخلا فرطلاعوقو زيوجو زم 1 ض.ةنلامتحا زيم ا دنع 2 ناكل هنأ هلصاحو

 عماج لب ضعقثلا عفدال اهنم اًميشنال ناآفلاو كّعلاو مهولا جرد ال امالو الاحال

 *ىطخلا داقتعا اضيا جرخو احو> سوا ايواسوا احجار هعوقو لامت>١ اهنملك

 نازاح بجوهىلا ادنتسماتسا نكيملامل هنالال امضرقنلا عوقو زيوج هعماحذا بيصملاو
 لالا ىفالضيقالا زيوكهعم قسالدناف !ءلا فالخم ضيقنلا داقتعا هلدب لصحو لوز

 لالا قولو امرانع 3

 للعلا نوكيف اناث هنوكل
 الماش ناكناو هناذ ض.ةنلا للتحال ازيمعك بحوت ةفص

 ىباعملاب دييقتلا مدع ىلعءان ساوحلا كاردال
 تا م 0 ٌةرابع

 « تاروصتالو » ىمستام تقاءآناو اروصت ىمستةماتلا ةيسنلا ادعاع تقلعت ناف قلعت

  نوكيلوالا فيرعتلا ىلعو اهعافتراب تقلعتنا ايدسواهعوقوب تلقعتنا اساحا اقءدصن
 اذهو تةىسعام ىلع هقاعتم راءتعاب قيدصتلاو روصتلا ىلا مسقط و قاعتلا سفن نع ةرابع

 | عدبتسم فاك: ناكترا هيفسداربدجلوبقلاب هدو.قلريسفتو هيحو فيرعتلا اذهل هيحوت

 ةيش نايس 4ع“ نه دع زيبعو 0 هدف لدقام لاح ليصفتو * معبد سه فيسعلا مارتلاالو

 مدع ع ءانهلوق ) ماقملا اذه قاطن هتطاحا نع قيضي « مالكلل طسب دب نع ىعدتسإ

 صدقوا زج وا ناكايلك ةيحراخلانابعال. نم سدلام ىناعملانم دارملا ( ىتاعملاب دسقتلا

 ىناماانيباع زيقلاديقركتا نفيعلا ليبقنم نايعالابةقلعتملا تاك اردالا لعجيف :فالخلا
 قلءتن دقو دسقتلا اذه ميقتسإ فيك تاو ناف هحاردال هقلاطا هب لاقنهو هجارخال

 09 ةدهاشملا لنك صوصخم لخؤف م اضاس اناع اذا ةيحر رانا نايعالاب علا

 ناف ضرءلابام ناكم تاذلاب امدخان ا هناك ةطاتد جده ت'ق ةدالا ةسع دعب انام اذا

 ىلايكناو ىلايخ ساةيناثلا ةروصلاىفو ىلك موهفم ىلوالا ةروصلاىفتاذلابو الواد ردملا

 هيلع عوقولا قاعت لبد.مايقلا قاعتال ديإعلا قلعت مدي نكل اندنعاضحم ائيغال ناكناو

 ( سيلو )



 لك ١
 ىجراخلا سعال امءشاطع 0 ا ليبق نه ام اره لب نابعالا ن ا امومه دد>او سبيلو

 1 ءاش تاروصتللو 7 ( أموف لاخلا ددشا|م هحوب هلو رعم 0 ةلمسو امهنوكو

 ةققح صقانشال هالو ديا ضعب ىق هن حرمصأم ىلع اهم اةلم:1 ىا ( ذهل ضئاقنال اهنا

 01 هلو: قو اهعافتراو ةييدقلا عوةوك ا_ءهعاتجا عدنا اعاققع اهنرا مصل

 ه. حرصدقو بذكلا ةدطم اوعز نا رئاسلا لثملاىلا اباهذ هيف فءذملا ةراشا اوعزام

 لاق نا 0 مهللا الاهص انا ا 0 اناقعت اذا ام ةقاطملا ريغلا تاروصتل

 ا ليقام 0 كلم دارا هلعلو لاكش اضرا شدقنلا لاتحا مدعو ةقاطملاب

 سكع اضياو صخا الا ضيقنو نام ابتم نيشابلا ىضيقنو نايواستم نييواسنملا

 مزلبف الو# عوضوملا ضيشو اعو.طوم لوما ضرقن لءج نع ةرابع ضيقلا
 مزلي هنا لاكشالا كلذب داراو ضيقنلا سكمب ةقلعألا ماكحالا نالطب رك ذامىلع

 *ىشلا رو_صنت نوكينا 0 عزام ىل اع اهل ضئاشال | 4 ىلع ءانب تاروصتللو

 لع ارو_صتام ةحو

 ا ا نكلو اذه تاقدصتلا نم تانقبلا ريغ لءشيال هنكل ت انم ت

 ضدقنال روصتلا لاثحا مدع لص مل اندنع قيدصتلا اده لص ملامذا اينيش اقدصتدل

 تفرع دق كنا لع سنلا وا زؤدلا اما لاملاذ رودتلاب قوبسفا قيدضصتلا 0
 لب مالا سفن بسم نوكي نا مزايال ىناونملا فصولاب عوضوملا تاذ فاصتانا

 ايباضقلا ىف تالومحلاذا طوقسلا ةياغىف لوالا نكل ق> اذهو لقعلا ضرف بسم .

 دوقع نا باللاىفام ةياغ اعطق ةقداص نوكتف امتاع وضؤع دراامل ةّمبا' تاروك ملا

 نك هلا ىلع امتالو# دوقع تورث ىف كلذ رسغيالو ةقيقح ةّمباب ريغ اباعوضوم

 تامولءملا لاح لءأتو فصنا اذا لقاعاانامثرهاظ وهو ليوأتباكتراب هنع ىصفتسنا

 الاجا اهعم ةظوحلم ام ةبسا عوقو نه ابلاغ اهمنراقب اع ةدرحم اهسفن ةيروصتلا

 امناف ةيقدصتلا تامولعملا فالح الصا اعفاسو ايفان اهني دحمل اهعافتراوا

 امدعو ادو>و نيعفادتم امهد لقءاا امهظحال اذا عافتراو عوقو نيقبرط ىلع

 ناب هنع بر>ا دقف هش اطملا ريغلا تاروصتال فيرعتلا لومش بحوب هلوق اماو ةتيلا

 ناك اروصت لع لك نا كلذ قيقحو الصا ةقباطملا مدعب فصتنال روصتلا

 بيس طايترالا كلدب وهف هنع ةياكحو لظ هلال هقلعتع ىلقع طامترا هلذ اشدصت وا

 لل ببن



 سه ؟/ ا

 دوصقملا ناكالو الصا هريغ ناثكتال ابيس نوكيزا نكعالو ملاعلادنع هفاشكنال

 ماك>الاءا رحانم 0 عمل نع ةياكحو هللظ ىهامةظح الم در#* وه ةيروصتلا م واعلا نه

 دعب ايف ةقباطملا هذه ىنعم فرءتسو هل لظ وه امل قباطم اع لك نا كشالو هيلع

 سيااهنم دوصةأا ناذ ةيقدصتلا مولعلا فالخ ةتبلا همواعا اشساطم روصت لك ناك

 ني'ىمنيموهفمنيب ةئيءم ةيسن عوقو ىلع فوقولا لب ناكام ائاكدللظ ىهام ةظحالم

 لكو ةتبلا عفتيم رخالاو عقاو امهدحا ضيقن افرط امهو اهع افتراوا ىعالا سفنىف

 سمالا سفن ىف عقاولاو ههنا ىلع هفاشكنال اببس ريصي قيدصتهب قلعتننا نكع امنه دحاو
 وهام فاشكنال ابدس ناك افاهمدعو ةقاطملانم ضرع قيدصتلا إءلا ناك مرجالف

 الهحو قباطم ريغ نوكي هريغفاشكتال ابيس ناك امو العوااطم ناك سمالا سفنىف

 روصت لكن ا حدتاف ةربتءملا ةبسنلا لاحدنا ىلع ههولعم فششكي اع امهنم دحاو لك نال

 ]| امم كل فدكتادقف الاهص اناويح ناسنالا روصت اماوتاشدصتلا فال ةتبلا قباطم

  هفاشكنالالا اببسريص؛الهدارفاو سرفلاعم ايلقعاطابترالاهصلان اولا ةروصا نا قبس
 وه اعا ًاطلناذ ناسنالا وه فثكتملا مواعملانا|تعزفتأطخا كنكل الصاديفأطخالو

 لوح مم ىلع للك 07 01 لاشالهفشكو دوس فأل ١" ىذلاءاتلا فامكتالا لع رملا ليم نإ ىو || اح الا م 0 ا سرا ا ركز ١ م١ .. 0 ىلا الا ىلا كلا اًذهقف

 قوام ىا( قاخلا ) نظال لباقم ,هدنع ءاانالنظلا قرط مازهنم لاسم

 قلاخلالع فالخم ناو سنالاو كلملانم دل [لمعف كهذا ف لهاسلا

 ١ 1 لادا رئاذظح اللقا[ مو هنن لصح دقوهبف مالك الف سرقلادارفا نمهشاطيامروصتا
 نوكيف ركبوورعو ديزوهانهه هياعموكحن اكحاضلاهص ناويح لك االثملاقيف ناسنالا
 سرفلا دارفا روصتملا لاقنا نكعالذا قباطدعوضوملا روصتنا عه اعطقاقداص مكحلا

 قدصي وهشاطيام فاشكتالالا بيسي سدا لاهصلا ناورملا موهفملوقتنانال اهيلعركملاو

  سرفلادارفا لعوهاءا كمكش هتظحاللةلآو هفاشكلال ببسوهام ىلع تمكح ناذ هيلع
 هنا داقتعا لع ءانباهتظحالمىلا ةايسوموهفملا اذه تلعخو ناسنالادارفا ىلع تمكحناو
 رخآ موهفملب لهاصلا ناودملا موهفم سدا كنهذىف لصاحلاا امافدارفالا كلل قزاطي

 تدقتءاىتح قباطم هحو.ناسنالا دارفا تروصتدق تنك كنااماو دارفالا كلتل قباطم

 ظذفللا نم كلاقتنا اهيل موهفملا اذهنم لقت انههف اها لاهصلا ناودللا موهفم دوحو

 وه اذهو موهفملا اذهال ةقرقملا ىف اهتظحاللل ببسلاوه قباطملا هحولا كلذ هامسهملا

 لبصمالا سفن بسح ىتاونعلا فصولاب عوضوملا تاذ فاصتا طارتشا مدعىف رسلا

 . زيع قياقدوبابلالا با ىهقياقح نع انطالا اذهانفشك دقلوربدتف لقعلا ضرف بسحب

 ( رشقلا ر
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 وهدد ال كلذ بح لب( ماتلا فاشكنالا لعل مملا لمح نا ى يش هلوق 2 بامللا نع رشقلا

 دهشي تعم“ ىذلا قيرطلاب لعفتلاةغيص نم ةدافتسملا ةخلابملا ىلا اباهذ لمصلا ظفل نم ردايتملا
 لوصح قفاكمىلاعت هناذنادارا(باسالا نهمسسالهناذلهناندلوق) هلامعتسادراومكلد

 فاشكتالا سفنىف فاك هناال ىلاعتهل تامولعملا فاشكذابحوب ىلاعته.ةغاق ةعدق ةفص

 هلوق ) بابسالا نم ببسال هلوش هناذإهلوق فدرا !دهلف ةفسالفلاو ةلزتءملاءاربام ىلع

 *ىمسا لقءااوه هريغوا ناكايسح ىناسنالا ا ردالا ىف ىمالاك الم ناك امل « لقعلاذالاو

 لقعلا لعح روهخلا نيبايف رهتشا تاك اردالاو مولعال دعتست اهب سفنال ةوق هنا نه
 الع كردملا قالطا ص ناو ساوملا فال ةرثؤم ةفص ةردقاالاَش ام كردملاوه

 كاردالل باس اهنا راشعاب

 رانلاك هلوق ) ةلجلا ىف
 ىلع ىبه اذه 1 قارحالل

 نا نم ةغللا لها هيلع ام

 لاعفالا نم :لمف كاردالا
 لقعلاذالاو لعاذ كردملاو

 اذه اراثلاو لوآلا ادم

 ةسننا ىلع داحنالاو ريثأتلا

 | ةيلسلاساوملا ةثالث ) بابسالا نم بيسبال هناذأ هنآف
 ١ ناطيضلاهحووءارقتسالا كي (لقعلاو قداصلاربخلاو

 ىف رثؤملا بيسلا ل مناف لقءلافالاو ساوهلاذ كردملاريغ

 ريثاتريغنمهداحياو هقلذع اهنال ىلاعت هللاوه اهلك مولعلا
 قارحالل رانلاك ىرهاظلابسدسلاولقعلاو ربللاو ةسادلل
 قرطو تالآ رابخالاو ساوحلا امئاو ريغال لقءعلاوه

 4 هللا قلخي :ناب ةللا ىف هيلآ نئضقملا شكاو كاروألا
 هلي ع6 اركأ ىلإ نعلا : 0 7

 2 2 : لقعل ككردملا لعشل ةداءل| ىرح قارطب هعم اعلا اذمق ىلاعت
 لاما نيا رك انا لقفل 0 َْذ ل

 6 لد ةئداثلاق ال رياك قيرطلاو ساكس الاو
 اهنم ابرورض ناك امالامهلالا 00 0

 رظنو ةيرحمااو سد! !وناد>ولا لدم رحا ءامشأ انهه

 ةداع ىلع اده انلق تامدقملاو ىدابملا دارت ىدع لقعلا

 تاقيقد نع ضارعالاو دصاقملا ىلع راصتقالا ىف ع .اشملا

 ةرءاشالادنعاماو رودةمربع

 لا فلا ة بينا(
 اهلاعقا رئاسو اهتاك اردا
 كلذك لحلاو لوبقلاة بسن

 اقرطرابخالا لعج (قرطو تال آ رابخالاوسساوحلااعاو هلوق ) قارحالاىلا رانلاةبسن
 اضياكلذنوكينا اماذتالآ ساو1الءجاماو انيااإءلالوصوىفقرطلاةلزنء اهم رابتعاب

 ةل آلانال كلذو تف ىعامىلع ارهاظ اهلاعفا رم تاكاردالالعجوا زاحلاوهببّشتل !ىللع ءانب
 ىف ةطداو ىهام ةل آلا ةملا هرثا لوصوىف تيرقااهلعفنمو لعافلا نيب ةطنساولا ىف
 نءامنولعجلبارك ذ امبنودرشال مهارت اذهلولعفنملالوبقىفال لعافلا نم لءفاار وذ

 ل4٠ نم ىأر وهاك اضيا لءفنملاىلاسايقلاب ةلآلا ربتعي نادعبلا لك دعسالو لعافلاة مت

 دصاقلملا ىلع راصتقالا ىف حم اشملا ةداع ,لع اذه هلوق ) ةيداملاةلعلاة مه نم طئارشلاةلح



 امسح تادوحوملا لاوحانع ثححل اماو ةئدلا دياقعلا ط._طوه ىكيضصأالا هْض نع ْ

 بأأدنم راصتقالاكلذ لءج اعاو # رابخودب اهل ضرعتلا |

 ضرعتلا ىلع ثعابلا ليصفت سرب 6 اهيف كشيال ىّتلا ةرهاظلا ساوحلا لامعتسا|

 1 اي لاس
 ادافتسم ةيئيدلا تامولءا مظعم ناكاملو بابسالا | ةرهاظلا ساوحلانا الو |
 ع تبث مل لو 4 ابمس هولع> قداصلا ربخلان م ف الو اهو ف ءافخلال |

 بيسلا لعمل لاحم 0

 ظ هك قيل ها
 رصحم”“ريغوهو تلا ىفىضفماوه بسلاب دارملان ادد رب (ةفسالغلا تاةءقدت نع ضاىعالاو

 نال اهماكحا ليصفت و هعاونا ديدعتب قاعتم ريع ىالكلا صرغلا نكل ةثثاىف

 تادودوملا لاودحإ ةفرءمالا نسل هد وصقم نا ىنسافلا فالح كاذ َّق هيلا جاتح

 رهظفاجاج نموه *5ق رظنلاك رن هل صدرب الف مالا سفن 6 هيلع ىهاق ىلع

 نم فوسلفلل الو دبع رانشو راع تاققدتلا كلت نع ضارعالاقف ماكتم ا ىلع نفل دنا

 نا نم تفرعال مع اشملا

 بيقعهلوق)تايعيبطلا ظء» هيف اوح ردالب ع تايفسافلامهمالكب اوطلخ نيرخأتملا

 ءاوسابف كشيال ىلا ةرهاظلا نساوحلا .لامعتسا 3 ةمضفملا نايسالا ضعبل

 ريغو مهولاو كرتشاا سملاب ةاعسأا ةنطابلا ساوحلا
 تايرجلاو 0 مهل قاعتي ملو كلذ

 لقعلاىلا لكلا محرم ناكو تايرظنلاو
 ماهكنابوا تافتلا درحم !علاىلا ىغش ااا ابيس هوي

 تايهيدبلاو || وه تاكاردالا كلت ىف

 متاملا ىف اهوا لقعلا

 اهولعح 0 ذاف هنود

 روت دا + نم . مظعا لكلاناو اًسطعو اعوح انل ناب

 مهلا نآو اسم اينوهقسلاناو سمثل|نم دافتسم رمقلا ىف ىأ © لكلا عه

 سلع نم ةناعتنياب ضعبلا ىف ناك ناو لقلاوه ثداح © لئلا ىلا ةشرالا ماسقألا |

 2سج ) كاملا ةوقلا ىنمع هيفا 0 (ساوحلاف) تامهي دنلا عوحر اما

 |« ىنمع » 2 امههلك حجايتحالف تايسدخلاو تاسرحملاعوجراماو ظف هيلا تايرظنلاو |

 وهلكلاى سمالا كالمزا تعمحدق كناىلع سدحلاو ةبرجملاىلا م 2: ى> سايقىلا

 اياضقو تاينادحو ىو مهولاب ةكردملارومالا نماذه (اًش طعواءو> انل نايدل وق) لقملا

 كارداك اهماهواب متاع |١ هكر دنام اماو لقعل اىلاا اهو. مدسأ م

 .اهكاردار سولف اماع فاطعلابحوب ىك ءمةلدعسلاىفو ةرةنلل انحوم ىعم بئذلاق هال

 .ىلاعتدتلا قلخ درت نوكي نا زوجي لب لقءلاب نوكينا مزلي الف ظلا سحلا هلاشنام ريغ

 © سهلا نم ةناعتساب ضعلاق ناك ناو هلوق 2 ىرخذا 3 1 اهل 0-1 تل ريع نم

 6 تايبرجلاك )

 مدنع مهولات.ةملاو ةيراشعا



 هيما

| 

 ايكيا ةتيسسسم ديس
 | ساوحلا اماو اهدو>وب ةرورضلاب 5 اح لقعلانأ ىندع

 ناف تايسدحلاكو ةدهاشملا رركت نع اهب مكحلا ف ىننتسيال لقعلا ناذ تايبرجتلاك |
 لكزاذ ( اهدوجوب ؟ اح ةرورغلاب لقعلانأ ىنمع هلوق ) تادهاشملانم امدابم |

 اهلئالد متيالف هلوق ) ةروك ذا تال الاب اهلقعتو تاكاردالا كلت هسفن نم دمي دحا

 هناو ةروصلا لوص 7 نوكو سفنلا درحن ىلع اهانه ناذ ( ةيمالسالا لوصالا ىلع

 ءىشو دحاو رم رثكأل ًاديمدحاولا نوكيال هناو درحلاىف ىداملاةروص ماسترا زوال

 ىلا توصلا ةيفيكب فيكتملا اوهلا لوصو قيرطب هلوق ) نيماكتملا دنع لسه ريغ اهنم

 توصلا ةهح كردا امل كلذك ناكول ىعالا نكل مهني ايف روهشم مالك اذه < ماوصلا

 فاك خامسلا سرق ىلا ءاوهلا لوصو اولاق اذهلو سولملا ىناك هدعبوأ هلدبم برقو

 عمجم نا نكعو كلذ ىف

 لوصو لاش ناب امهن» || لوصالا ىلع اهلئالد متيالف ةفسالفلا اهتثا ىتلا ةنطابلا

 هعرقو خامصلا ىلا ءاوهلا شورفملابصءااقةعدومةوقىهو ) عملا رثةمالسالا

 8 ةشورفملا ةدلحلا لوصو قيرطب تاوصالا 5 كرد خامصلا رده ىف

 هللانا ىنمع خامصلا ىلا توصلا ةيفيكب فيكتملا ءاوهلا

 (رصبلاو ر كلذ دنع سفالاىف كاردالا قلحب ىلاعت
 نايقالتن نيتللا نيتفوحملا نيتدصعلا ف ةعدوه ةوق ىهو

 ناولالاوءاودالا اب كردي نينيعلاىلانايدأتتف ناقرتفتمش |

 كلذريعو حيفلاو نسحلاو تاكرحلاو ريداقملاو لاكشالاو

 كلتدبعلا لامعتسا دنع سفنلا ىف اهك اردا ىلاءتهّنلا قامت

 نيتثتانلا نيتدئازلاىف ةعدوم ةوقىهو ( مشثلاو ) ةوقلا
 ٌاورلا امكرد ىدثلا ىلحت نيتهيبشلا غامدلا مدقم نم

 كارذا اق ' :طرش ' اهرعقف

 ءاوهلاب متاقاا توصلا

 خايدلا لخا»:ىف لصاخلا
 الوا كرد ناب هحراخو

 قام عبتي مث لخادلا قام
 هتهح كردف حجراخملا

 ىن«ع هلوق ل هدعبو هلرقو

 سفنلا فكاردالا قاخهتلانا

 اهنم دادعاالو ةلرثعملا هعزب ام ةساحلا نم را ريع نم ةداعلا ىرح قيرطب 6 تالد دنع

 تبانلا فطءننااما ( ناق رتفت منايقالتت هلوق ) ةفسالفلا هعزب اك اهيفةروصماستراالو

 هراتخاام ىلع ىرس يلا ةقدحلا ىلا دفنيو اراسي تبانلا فطعش وا ىنعلا ةقدحلا ىلاذفنءفانمع

 ني.هدملاالكا ىلع ماظن راتعلاه ذهفهريغهرك ذام ىلع امرءاص اعطاقت اهطاقتن نااماو سوئءااح

 قرفتلاو عضولاو دءلاو مسْلاو فرطلا لثم ( غلا ىلاعتهتلا قاخامت كلذريغو هلوق )

 هءاشتلاو ةيظلاو ةفاثكلاو فئيفشلاو ةنوشكاو ةسالملاو نوكبلاو ددعلاو لاصتالاو

 ةرتكلاو رعقتلاو :بدمتلاو 'ءانحنالاو  ةماقتسالاو: شقنلاو تييزتلاكو "فالتخالاو

 ةسو ءآاو ةب وط رلاكو بيطقتلاو سوب.ءلاو ةفداللاو رشلاو ءاكملاو ك كوهصلاو ةلئلاو



 س# ©, ©
 10131 1 1 1 ا شط سل ع و ان ع هع اح صمم ا داو ع سل تان هس ال ا ا نا ٠ نا دج هام مس عطلات هن لج

 سح ةطساوب ةفشكتملارومالا ىهحراشلاءركذامعم ءايشالا.ذهاولاق دءبلاو برقلاكو

 ديدعت ضرغلا نال ايمدع اهضعب نوك الو ضءبلاىللا امجار اهضعب نوكرضيالو رصبلا
 امو طقف نوللاو ؤضلاهنا روهادتع روهشملاف تاذلابو الوارصمملا اماو رصمم ا قٌقاطم

 تارصمملا نم دودعملاو ىلوالا ريعو ىلوالاضرعلا سابق ىلعامهتطساوب كردياءاامهادع

 (ةفارلاىذةيفيك ف يك لاءاوهلالوصوقيرطبهلوق 0 تاذلابوالوارص م لاوهروهجلادنع

 ءاوهلا كاد لمعلف ةفساإفلا لوصاىلع اماو مالسالا ةدعاو ىلع هرق لاكشاالو ةرواحملا كك

 ا سس مس وسوم ويوسو سعسسمسسس 20

 ةمارلا ىذ ةيفكيا" تكتملا ءاوهلا لؤصو قيرطي ,
 بصعلاف ةئدنم ةوق ىهو ( قوذلاو ) موشيخلا ىلا هب لبش اهنيب اميه لعافتو

 ةطلاخت موعطلا اهب كردد ناسللا مرج ىلع شورفملا

 ىلا اهلوصوو موءطملاب منااىف ىهىتلا ةمباعللا ةبوطرلا

 امكردب ندبلاعيج ىفةثدنهةوقىهو 6 سألاو ) بصعلا
 دنع كلذ و<و ةسوءااو ةبوطرلاو ةدوربااو ةرارحلا
 ياو انمىا (اهنم ةساح لكبو )ه.لاصتالاو ساقلا

 ىأ ©( ىه تعضوام ىلع )ب علطي ءا ( فقوي ) سما
 نمالك قاخدق ىلاعت هللانا ىنعي ( هل ) ةسالا كلت

 تاوصالل عمكلاك ةصوص# ءايشا كاردال ساوحلا كلت

 كردام اهب كردال ٌُاورال مثلاو موعطلل قوذلاو

 هيفف كلذ عنتعوا زوجي له هنااماو ىرخالا ةساحلاب

 ىلاعت هللا قاخ ضع كلذناامل زاوملا قطاو فالخ

 ف 1 قلنا عتتع الذ ساوحلا 7 ريع نم

 ةقاذلا تسياا لق ناذ الثم تاوصالا كاردا ةرصابلا

 "0110| لب الانلق انه هترارحو ثلا ٌةوالج كردت

 ناسالاو فلا فدوجوملا م 0 00 انو ىشلا ةنكتم
 عقاولل قباطملاىا ( قداصلا ريخلاو ) 21101111 0

 «ناف»  اهسفن ءازحالا كلت ةيفيك كرديف ةساذلاىلاةساعللا ةبوطرلا ةقردم

 هدلج ىأءرهاظ عيج هيدارا 6 ندبلا مج ىف ةئنمةو5 ىهوداوق ) مشلاىفليقام سأبق ىلع

 للعنيتيلكلاو لاعطلاو ةئرلاو دبكلاك ةساحريغ ءايشا هيفف هنطاباماو مهضعبهب حرصا

 داحنالا هجو ىلعال 6 ساوعلا ريثأت ريَغنم هلوق ) ةيبطلا بتكلاىف هب حرصام
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 لودقل كلدب دعتسي اماحاْنم

 ولخي الو لب ةيفيكلا كلت
 ءازحا ةلخادم نعرثكلا ىف
 ةحتارلا ىذ نم ةملاحممةريثك

 ةموعثما ةيفيكلا نا نظ ىتح

 ةتبلاءازجالا كلت ةيفيكىه
 لصح مشلانا قا نكل

 اضيا لوالا قررطلاب
 ةبوطرلا ةطلاخمب هلوق )
 مها اى ىه ىلا ةساعللا

 فيكتت نا اماذ 6 موعطملاب

 ةيفيكب ةبوطرلا كلت
 ةقئاذلا ىلا لصتو موعاملا

 اهتيفيك كردملا نوكف



 بيإأ مع س

 ع بهدملا نارهظف ةفسلفلا نوناث وهام ىلع دادعالا قيرطب الو ةلزتمم لا اذ وهاك

 دارا( هقباطتالوا هقباطت جراخ هتيننل نوكيمالكر ملا ناذداوق )زاوملاعنم نيتفئاطلا

 نيثيش نيبةمان ةبسن ىلعلدب ىربخلا مالكلانا كشالو ءابدالا ملطصم وهام مالكلا نه

 قيدصتلاو اهعوقو الواامهني» ةربتءملا ةبسنلا عوقوب اقلعتم اقادص: ىنعا نينيعم

 مالكلا لدي رابتعالا !دهبو هلاح ه, دهاشي هنع ةياكحو هقلمتل لظ هملع تهدناك

 عوقولانم ةبسنلا لاح ىنعا كلذو ىمالا سفنىفاهءوقو الوا ةبسنلا كلت عوقوىلع

 همالك قةيسنلاب ددرأ ناف أمهودمو عقاولاوجراخلاب دارملاوه سمالا سفنىف عوقواللاو

 لطافالا ضعب راتغوهام ىل !ء تاذلاوالوأ مالكلا هيلع لد ىذلا قيدصتا كلذ |

 ضرعلاب وان ان هياعلدامامءدن رأناو روهالا ةياغىفمقاولل هتش طم مدعو هتشاطم 0

 عوقو اللأو عوقولا نم
 ةيسناا كلت هشاطت جراخ هتيسنل نوكي مالك ريخغا ناذ

 ندكلاو قدمنا نر هشاطت الوااةداص نوكف

 نع رابحالا ىنمع نالاشدقو ريللا فاصوانم اذهىلع

 مالعال ىا ددوهام ىلع الوا هب وهام ىلع 'ىثلا

 0 هقاطت الوا عقاواا قباطت ةمان ةبسنب

 | بتكلا ضدىف عش انهه نف ربخملا تافص |

 مدع ىف لاكطاو ا

 نال رهاظ اضيا ةقاطملا

 اعاطم نكي اذا قيدصتلا

 ْ ةلآ نوكيو ه.دهاشنام ناك

 هيي لاعب رع تنال
 ربعو مقاولا ا..هلاح ريع

 اذ اياوناضنا هل قنانطم

 ةفاضالاب قداصلا ريح اهضعب قو فصولاب قداصلا

 عشالها الكلدي ىعس (رئاوتملا ربا |امهدحلا نيعون لع

 ا ل اللب تبا ىللعتياثلا ريخلا وهو ) ىلاوتلاو بقاعنا| ىلع لب ةعفد

 | ال ةشاطملاو عقاولا سفن © مه ؤطاوت رودتسال موق ةئسلا ؤطاوت روصّسال موق ةنسل

 ١ ةدهاشمابلا ثدح نم لامحلا كلتنا لانا نكعام ةياغو نيئيشلا نيب الا روصتت

 ضرفبف سعالا سفن ىف ةعقاوو ىه ىه ثمح نم اهريع ريا لغذال ةاولدمو قيدصتلاب

 ١ الوا عقاولا قباطت ةمسأب مالعالا ىأ هلو# ( ريذلورب دف رابتعالا اد امه ةقباطملا 0

 هياؤ قيدصتلاو مالعالا دوصقملاوهذاعوقواللاوا عوقوااةماتلا ةسلايدارا 1 هقباطت

 نهرهظو هماعاربل انا لاقرالو هبدتعيالو همالعا ىلا تفتليال نكل ةقيقد العم ناك ناو

 | لاقيدقو عوقو اللاو عوقولا وه ه.س دام وه او ةبسنلا وه *ىثلاب دارملاذا هريسفت

 ١ توبثهبوهاع و ةغالاو فرعلل بسانملا وهام لعديلعموكتخاوهو هيعرا“ ب ىثابدارملا

 ' عباتلا ةفلرتاوتلاو (ىلاوتلاوبقاعتلا ىلع لب ةعفد مقال هنالدلوق ف ةنع هؤافتلا اوافلدتسملا
 ارو ارتو ضعءبرثا ىفاهضعب تءاح ىا ترت اوتف بتكلا ترتاولاقي رتواا|نمدهلصاو

 ( ىلآك ةيشاح ) ©« م قه 6( ساقع حرش .)



 للا

 سيلا ب6 وس

 ةراشادمضو قافثالا ليبسىلع الوةعضاوملاقيرطبادصقال( مهقفاوت ل ةءاازوالىادلوق) |
 ةعاجهيلا بهذاىدلب مهل وحنالو ددع مه رصخ ال ناالا ذه مهن اشددع رئاوتلا طرشنا ىلا

 ةعيشلاهبح و امكرهيف موصعملا دو>والوةفئاط طرتشااك منطوو مهبسأ و مهلبد ف التاالو

 وارعدع ىناوا ل لمه نيعم ددلعإ اضيادمف ةربعالوعح هن.لاق ا” مملادعو مههالسأالو

 اذهل سامالاع اكسعأ موقاهنم دحاو لك ر بتعاام لعنيءيسوانيسجوا نيعب راوانب رسثع

 ماكس لصف دقو بولطملا
 تاالوطملا ىقاهنع باوجلا مم

 ملا عوقودهقادص»وهلوق ْ

 ' 3 كبرت 4 ةهمش ريع نه

 اد_> نيربخلا غولبل سيا

 ىلع مهؤطاوت روصتال

 الو نابع رااالإ ى
 هلرثا كلذ. ”نأذ بنارطضا

 هضع ب٠ديدمهو هقدصي رهاظ

 ناك ناورل ىنءمىا (برقا

 ظذ ىناثلااما اظفل ىا (دءبا

 اذه هرك ذ نالفلوالااماو

 نوكيربدقتلا كلذ ىلعد.قلا

 هراعشالا دسفم لياؤوشح

 ةيضانا كواملاب للا ره

 عوةودقادصمو ( بذكلا ىلع مهةفاوتلقءلاز وجال ىا

 ان ) ةروزضلاب ( وهو ال ةهبش ريغ نم للا
 ةضاملا ةنمز الاىف ةيلاخلا كولملاب 0

 ةنمزالا ىلعو لول ا ىلع فطعلا ىلءت 2 ةسانلا نادللاو

 رئاواملا ناامهدحا نا سمان هف دعب ناك ناوبرقا لوالاو

 لعلا انسفنا نم دحي اناف ةرورضااب كلذو عال بجوم
 ظ معلانا ىناثلاو راب> الا الاس ا هناودادغبو 5-2 دو>وب

 هريعولدتسلل لصد هنأال كلذو ىروربذ هن لصاحلا

 ١ بادتك الا قيرطب مهل ءادتهاال نيذلا ناببصلا ىتح

 هلع ىسع لتش ىراصتلا ريخ اماو تامدقألا بيترتو
 ظ

 عوذمهرثا وتف 9 مالسل هيلع ىسوهن ا يلاركللا

 ظ نطلا ىلا ظلا مذو نظاالاديفبالد او لك ربخ ليقناذ
 ظ 0 3 3 د 5 ا زا حاسبد 5 و اضيا نيقلا ديشال

 عاقتجالا م نوكياعر انلقداحالا سفن هنال عومجما ا

 نافتارعشا|!نم فا وما للا ةوةكدار فنالا مه مهن وكيالام

 نو تافالتخالاو توافتاا اهيف ا ورضا ال.
 0 دج هىوقانياثالا مدن د>اولا 7 ءلادحت

 ءالقءلانمةعاجإء لادتدافا ركتادقرتاوتملاربظلاو ردنكسا

 | « ةينه !مك د ملا ناىناثلا هلوة ) رئاوتلابال ةسانلا ريغلا نادلباا ىف ةيلاكلا ةنمزالاف

 ريانا ناراضحمسا ىلع فوةوموهو كلذ ةوح رودتن ىلا ل قناذ . ىرورض هب لصاحلا

 قداصوهف كلذ هناشربخ لكو ب ذكلا ىلع, هئطاوت روصتءال مج ةنسلا ىلعرئادهيلع لادلا
 اذاربانا لب عناب بيجا ىرظن هناىلانيسحلا وباويمكلا بهذاذهلوقباطم مقاول دركحو

 رئاوتاادحهغواب ةفرعمالو ربخلا قدداةظحالهريغنماعطق هنومتم لي رئاوتلادح غلب

 ( لعفلاب )



 مهضعبل 5و ىسيع نياف انبحاص ناكناو انبحاصنباذ ىسيع اذه ناك نا مهضعب لاقو

 مهضعب لاقو ءامسلا ىلا عفر |! توافتب دق لب عونمم كلذ انلق ةمهاربلاو ةينمسلاك

 قدح مدعف مهل هبش كلو يا 5

 | س4 م5 0س

 هيف رظنلاب لصوتب نا نكع ليلدملاءلادنع لص منامهنم علا كلذ لاصءعسا .٠ عالضف لعفلاب

 ددعنالبقدقذا (مممرتاوتفهلوق رث هيلا انرشاك ىعطقلا علال وصح وهو امهتفرعممىلا

 | ىلوالا ةقبطلاىف رئاولا دح غلب مل مالسلا هيلع ىديع لتق نع نيربخْما ىراصنلا
 مهل هبشف ابولصمديعب نم هيلا اورظن لب ةقداص ةيؤر هلتق اوربإ مهلا ىلع ىطسولاو

 ئد د أتْنع نيريخلا دوما ددع غولبو ماتلا ساسحالا ىلا دانسالا رتاوثلا طرشو
 عضو نه لصالاىف كلذ لعاو عونم ةقبط لك ىنرثاوتلا د> مالسلا هيلع ىسوم

 هباىلع ةيروتلا ىف مالسلاهيلع د تعن نومتكي اوناك اك مهتسايرل انوص رابحالا ضعب
 اعرو ذاذشلاو داح آلاالاهنم تاغمل ىتح مهق عمطقو مهلصأتسادق رصن تي نا ليقدق
 مطاق هضراعيالزا رتاوتلا طرشو مطاقلا ةضراعمىف عقو دوهيلاو ىراصنلا ربخنالاقب

 تفعامدعب باوجلاو مالسلا هيلعىسيع لتقنء دوهيلارب# ةهبشلا لصاىفكسمت دقو
 اواعفام اولعثف مالسلاهيلع ىسيعىلع اولخ درفنةعست اوناكىلوالا ةقبطلا ىف نيربخملا نا
 بلصو لتقدق هنا مهضعب لاقو هل منال هلا هنا مهضعب لاقف هلتقىف اوفلتخا مث

 نديلاوىسع هحو هحولا | ةداعلاو فاالاىف توافتلا ةطساوب ىرورضلا عاونا

 رك ذاذك انبحاص ند || فارطا تاروصتو لابلاب راطخالاو ةسرامملاو
 ةساطسفوسلاك ادانعو ةرباكم هنف فلتخي دقو ماكحالا

 لوسرلاربخىناثلا ] عونلا ( و ) تايرورضلا عيجىف

 ناسنالوسرلاو (ةزمماب) هتلاسر ثءاثلا ىا ؛ كرولا

 هلوق ريسفل ف هما ل

 هوملص امو هواتقامو ىلاعت

 525257575222 هيل يئس يس سن ريييس سلسل

 تحسبا

 نولوشنائوالا ةدبعزم موق مه (ة.ذعسلاك هلوقإل ه.ةرتسال نيب ,هربخىف رتاوتلاط رش

 فورء٠ مص مسا تانموس ىلا اوبسن ساوحلا ريغب اعلا لوصح نوركشيو محمانتلاب
 ضعب ىفدجوب دقوماهرب بامسا ةثعبلانوركش دنهلا نممج ةمهاربلاو ةفورعم ةصقدلو

 هلوق)امهمانصاربكاال نامسا امهو هرب ىلا ةمهاربلاو نم“ىلا ةبسن ةينمسلانا بتكلا

 | نانا هنأب هرسفو لوسرلل اندارم دصاقملا حرشىف ىنلا لعح ( ناسنا لوسرلاو
 لاق ثيح امهنيب قرفلا ىلع باتكلا رهاظ لد امل نكل هيلا ىحواام غيلبتل هللا هثمب

 ىورامىلعشيدحلاد» دهشيو ةيآلا ىنالو لوسر نه كلة نم انلسراامو لئاق نمنع

 . لاق مهنم لسرلا مكذ لبق افلا نورمشعو ةعبراو فلا هنأم لاقف ءايبنالا نع لئس هنا

 ( نا نم يراسل هرك ذ اع امهني قرفلا ىلا انهه راشا اراقع اج طفش 52
 :١ عربتر راد نمر هم ىتلاو اهيلاسانلا وعد ةدد ةءيرشب هللا هثعب نم لوسرلا



 ا[ م ]م-

 هنكل ليئارساىنبءاببناب هتمامالسلاهيلعىنلا هبشكلذلو لاق ليئارسا ىنب ءايبناك قراس ظ
 ىلع الدي هنا نماينت الوسر ناكو ليعام“ا قحيف ىلاعت هلوقىف هرك ذامل افلاذع ناكاملا
 راشا هتءيرش ىلع اوناك متهاربا دالوا ناذ ةعيرش بحاص نوكيا مزليال لوسرلا نا |

 ىلاومانملا ىفديلا جو ناو هللاقب ىنلاوىجولابكلملادياينم لوسرلاناوهرخآ قرفولا
 هيلعلزاملا باتكلاةز عملا ىلا عج نمءايدنالانم لوسرلانا فانكلا بحاص هركذ رخآ

 دقو هل نم ةعيرش ىلا وعدل نا سحأ اعاو باتك هيلع لزنر ل نم لوسرلا ريع ىنلاو

 لاق ١ هفعض ىلا سعر عم باتكلا هيف طرتشي دقو هلوش اضيا حراشلا هبلا راشا

0 

 ىبانعىورامل بتكلا ددع ىلعلسرلا هدع ةدايز نم ثيدحلاىف دروام فلام هنانم

  هتأملاقف باتك نمدتلا لزنا ؟ ٍلسو هيلع هللا ىلص هتلالوسر لئس هنا هنعدللا ىضررذ
 سيرداوهو> ون>ا ىلعوةفيح نوسج تيد ىلعو فض رششع مد آ ىلعاهنمبتك ةعبرأو

 هللاهجرلاةناقرفلاو روءزلاو ليجنالاوةيرونلاو فئات رشع مههاربأ ىلعوةفيح نوثلث
 بوشنعاضيإا واالوةقاسلا ةعيرشاا ماكحاضعبل حوا باتك هلنملوسرلا ليقف

 هيف طرتشيدقو ماكحالا خيلبتل قل ا ىلا ىلاعت هللا هثمب ةلزتم١!ضعب مالك قولاقو

 ١ ةداعلل قراخسما ةزيسعملاو عا هناذ ىنلا فال باتكلا

 (وهو)هللا نم لوسر هنا ىعدا نم قدص راهظا هدصق
 لصاخلا !ءلا ىا( ىللالدتسالا لا بجوب )لوسرلا ربخ ىأ | هيننتواماهلاوا باتكب هللا نع
 لدادلاف رغنلا ىأ لالد )5 ]| ساس امل وق)مانموف كلا ف رغم الا 0 ا
 « وهو »لوقلاو تاع لوقا نع كاسمالاك كرتلاو را قلفو ليلا قةافك لعفلا مع

 بترتك هاف نع هلثمروهظدتءي لسا نمرثا رهظي نأ, ةداعال قراخ هلوق )تاريخا نعرابخالاك

 فان ناو رئالااذهناذاهيلعش فنبو طو.ث ىف ثيبخ ر حاس اهدقعيدّقع ىلع صحم ررض
 ةنكمالا ضءرب ةلمعلا ضءب نعردص اذا هيلع بترتي اعر نكل رثك الاف لمعلا ادهنع
 ةدعاق وهام ىلع راتخلا لعافلا ةدارا درحن اما ةصوصخع طئارش ىلع ةنمزالاضء!ىف
 لاقنملوقف ةفسلفلا نوناق وهام ىلع ةنيعملا طئارسشلا عم ةثيبللا هسفننم ريثأتلواةمملا
 ناو ةداعا قراخم سل اهبيقع هللا هقلخ دحا اهرشاب الك بابسا ىلع هبنرتل رحسلا
 هن ميال ذا هيف دلتلاو لعتلا نايرحىف هل كسقتمالو ةيرمالب ةيرف هيلع موقلا قبطأ

 اماو هريغ لعافال هنال اما ىلا_ءت هللا وهو لعافلا هه دارأ ىا 6 هبدصق هلوق رب هلع

 قدصلا راهظا دصقنا ىلع هماق» موشاموا ىلا: هلءف نوكتنا اهطرش ةزجسسملا نال
 | تاصاهرالاو تاماركلاو ةذبعشلاو رعسلا ديقلا اذم جر قدصلا ةيقباس ىضتق

 (ىرجءكامو )

 ربا وهىاوكلااةطساوب



 م[ ا

 ىلا هبلصوتءنا نكعامم تاماركلاو تاصاهرالا لدم ناك ناو كلذ ىرحم ىرامو
 قدصنال نكل ا-ههيلع جزوسملا مسا قاطي اعر راشعءالا اذهلو ةودللا ىوعد قدص

 ةقلطم ةصاخ دصقلا اذهف ةوءالا ىعدم قدص راهظا ه.دصق هنا كلذ نه 'ىش ىلع
 اهزاجعإب لملاو ةزسسملا سفن نم دافتسم ملا كلذذا رود الو دشرتسملا دهاشلل ىعدملا ظ قدصب ىرورضلا معلا عوقو ىلا هتفرعمىف عجرملاو اهأدعام نع اهب زاتكو ةريصملل
 هنوكب سمالا ديبقتف انركذام ىلعو نيتسم هريظن سام ىلع لعلا كلذ امدافانه دافتسم
 فيرع:ىف لوسرلا راتعااماو فقاوملا بحاص هكرئاذهلو هيلا ةحاحالامت ةداعال اقراخ |
 فيرعت دوصقملانأ لع ءانبف ءاريالا نم لوسرلا ريغل ةزسعملا توش مص نان يللا
 ىذلاوهوهلوقثىنلاربخ نود لوسرلار بخل اذهلوهلاوقاب كسل مالسل | هيلعانيبب ةز عم 0

 لمفلاب لصوتلا الياد ليادلا نوكىف طرتشيالذا ناكمالاب لصوتلا دبق « لصوتلا نكع
 هيلع ردهو دنم نكمم ىا هل لدوتلا هدنع لصح نم نكع ثء ديرك هك قكيلب ظ

 يورو رخالا فاؤملا لوقلا مازاتساب دارملا نسأ هنا جورألا ه>وو 0

 هلصاحو ىوذالا ىمملاب ناكمالاذ هيلع ردشنال ىا ضوهنلا هنكعال نالف مهلوقنم
 تالا قلبادلا نأ | ل دس يا

 معلا ىلا ةليسو لعجي

 نوكي ناب ىربخ بواطع
 هةر نام ابيع

 ملا ىلا هيف رظنلا حيمص' لصوتلا نكك ىذلا وهو

 مزلتسي اياضق نه فلؤم لوق لبقو ىربح بولط#

 دادعالاوا ةداءاا ىرج قيرطب هلع ليلدلاىف عما رظناا بقعتسي اهربسب
 رظان هللصوت هقرافتال ةيحالصلا هذهو بهاذملا فالتخا ىلع ديلوتلاوا

 نكعالذا ةروصو ةدام هطئارش ىلع لءتشملا وهو ميتا رظنلا ديقو لصوت ملوا

 ىضش اعر ناك ناو املا ىلا ةليسو هسفن ىف سدا هنا ىنمع دسافلا رظنلاب لصوتلا

 ديشال اهيف عملا رظنلاناذ ةرامالا للعلا ىلا هلوقن .جرخو قافتالا قيرطب هيلا
 بكرملاو ملاعلاك د رفا لءتشإ فيرعتلا اذهو فرعملا ىربخ بولطع هلوقبو نذلاالا
 هذ ملا رظنلاب لصوتي اعر لولدملا ناب هلع ضرتعاو مارح ركسم لكهلوةك

 كلذ لوادملا) تايفاضالا فيرعتىف دارم ةيثيحلا ديقنا هباوجو ىربخ بولطع كاملا
 دارن لوقلا ( فاؤم لوق هلوق ) رخنآ رابتعاب :الوادم ناكناو ليلذ رابتعالا
 هن جرخو اياضقنم هب قلعتبا فاؤم هلوقف ظوفلملاو لوقعملا ىلع قاطيو فاؤملا
 ءارقتسالا جرخ مزاتسي هلوّشبو ةيربخلا ريغلا تايكرملاو تادرفملاز» فاؤأا
 ةراما لب مهدنع الاد ىمسال كلذنم ائيش ناف تاسايقلا نم ناهربلا ريعو ليشعلاو

 نيوووورووو برووسْسوووجسسو وسوم وهو بسسس و سس هس سسسسسس ام سس م سسمسم سسوس



 .. ةةكفلا دك
 اذوخسأم همازلتسا دارملا لبنويةطنملا هربتعاام ىلع قدص قدصاذادنا ىنمع هناذ بسحم

 تامدةمىف ربتعملانا مث عقاولا ىفرخآ لوق ققحن اصاخ اسايق هنوكىف ريتماا ه>ولا ىلع
 لوق ققح مزلتسي عقاولاىف اهققحت بوجول ةمولءملا تامدقملاو علا وه ناهربلا
 هبشلاوا ليلو ملستلاوا نظلااما اهيف ريتمملا ناف هريغ تامدقم فال هيفرخآ
 ءامشالا نه ”ىش نيبو هنيب ةيلقع ةقالع الذا هقلعتم قة مزاتسيال اهنم "“ىشثو
 اذه لجو هيف مزاللا ققحمن مزاتسي فيكف عقاولا ىف هققحم بحي ملذا موزملاو
 همازاتسا رخآآلا فلؤملا لوقلا مازلتسان م دارب نأب قطنملا حالطصا ىلع فيرعتلا
 لوان#ال ىنمملا اذ, ليادلانا معز نمو ماقملا بسانبال اققأو اقدص هسفن ىف هايا ظ

 ءركز|دجوالف عناصلا دوجوولاةبسالاب ملالا دوجو لثمو عاجالاو ةنسلاو باتكلا ظ
 تبترف تامدقم هنمذخا اذاالا. علا ديشال هركذامم *”ىشذا أطخادقف ماقملا اذهىف |
 ٠0/12 رآ] تامدقملاو هلاوحاو روظملا *ىثلا سفن نائيغ "حلصحم اماخ ابيترت:|
 كلذ ءازاب عضو له ليادلا ظفانا ىف عازتلا انا نيقيرفلا نيب هيف عازنال ردقلا |

 ىلعو ملاعلاوه عناصل! دوجو ىلع ليلدلا لوالا ىلعف 1 1 ما 07 ظ
 0 ا هلا
 ىناثلابف رخآ 'ىثب ملا هب لءلانم مزلي ىذلاوه ليادلا اا حا نسل ظ لا ْ دوحو لع .لمادلا |

 0 ام ماب لا ار
 « مطقالف م« ىناالف قيقح ريغ رصخلا اذهف عناص هل: ثداح لكو.' ثداح

 ةمترملا تامدقملاب إما ذا ( قفوا ىناثلابف هلو ) بكرملاو درفملا ىلا ليدلا ميسقت

 00 ا ا

 هدرطوا هسكع نالطرب هلاطبال هجرالف امانازيع هريغ نع ء ليلدلل ةزيملا دويقلا دارإب

 اهضعب نقم نا امامولع» لاح نع شدتفتلاب اندنع ققحت دق هنا هقيقحتو

 ىقاب تائيه ىلع ةيرملا تامدقملا ةفرعك هدر اما اهتمرخآ ضعب نم دافتسم

 ملاعلا ةفرعمو ةبنرملا ريغاا تامدقملا ةفرعك هلاوحاىفوا هيف رظنلا عموا لاكشالا

 ىلع فيرعتلا اذهب هبنف قاطي نيضعبلا نيذه نم ىأ ىلع ليلدلا فرن نكل

 روك ذألا هجولا ىلع هنقيتنم دافتسيىا .هب !علانم مزلي ىذلا ضءبلاوه ليلدلانا

 قيقح فيرعت هنا نظنمو هيلع رابغالف رخآلا ضعبلا نقين ىا رخآ “ىثب معلا

 هل-قام ىلعو هيلع ضارتعالا اماو اططش بكتراو اطلغ ىكر دقف ههيوتا ىدصتف

 ©( ىدابع )



 ىا ( نقيتلاىف ) تارتاوتملاو تاهدبلاو تاسوسىلاك

 مه مو جا

 لص سا ةءسدقلا جوقلا دله نأب اههدرط لاطبا دوصقملا ناك ناذ سدحلا ىدابعإ

 قدص مه هملا رظالاب ةلداب تسدل ةلدالا كلتف سدحلا قيرطب .ةلدالا نع هيلاطم

 اهيلع فيرعلا قدص ىف :اسفالف عقاوااىف ةلدا ةلدالا نا هباوخ اهيلع نيشرعتلا

 رظنلا قيرطبال سدحلا قيرطب بلاطا اهنم لصعسي نا نكي ىلا ىدابملا نابوأ
 مزليالو بلاطلا مزلتستال اهناف عنملا هباوصق نافرعتلا اهيلع قدصيوو هادا تلا

 دودصقملا ناك ناو ىن> سايقو ىوق سدح اهيلا مدن ملام اهتفره اهتفرعم نم

 هءاوسأ اهيلع ليلدلا قدصو ىناثلا ىنعملاب ىدابملا ىلع اموقدص مدعل امهسكع لاطبا

 اهيلع ليلدلا قدص عنم
 نه نأ, عطقالف هلوق )
 ديرب © ثلا هللا رهظا

 هل ابدصت هدب ىلع ةزيتم لا هتلارهظأ نه نأب مطقللف
 ماكحالا نم هيىتأ ايف اقتداص ناك ةلاسرلا ىوعدف

 7 هنأ اماو اعطق مم ووصغ ءاأ مش انداص ناك اذاو

 لع لد رك رسال ا 0 500 :
 | ري> هنا راضء او لالدتسالا ىلع هفقفوتلو ىلالدتسا

 ةلاسرلا ىوعد ىف هقدص |
 اهف هقدص ىلع لدت كلذك

 ا قاب كاس هاما

 وهف هناش اذه ربخ لكو تازجتملاب هتاسر تيثنم

 ( ةرورضلاب تاثلاطعلا )ب اشي ىا« ىهاضي 2لوسرلا

 اكل
 دوصقملا كار دهبو لاقحا .مدع ىلا © تالاو ) ضقنلا لاّثحا مدع

 <20 .  |. م || قباطملا داقتعالا ىنمع لعوهف ككشملا كيكتتب لاوزلا
 ةنأس ى اسف هراخأ راس 1 3

 نقيتلا 3 4 3 2 ١ ادهلق نانادماقتوا انظوااله> ناكلالاو تاثلا مزاحلا

 0 شنقا لاسإ دعما مالك اوال وبلال عجريف طقفرلا 0 ن وكي 7 5 ١ 1 لا - مح قى وو لعل 8 3 0 2 5 0 و 8

 ّقصالا 0 5 | كلذ دنع رئاوتوا هش نم ناب لوسرلا ريد هنألع اهف

 هلباقو ىكش لازو هتلع ىا هتنقءتساو هتنقنأو انيق رسكلاب ىمالا تنشب لاق نقيتلل

 تابثلا فطع ةئيرش انهه دارم ريغ وهو افرع تابثلا هيف ريتءا هنكلو نظلا

 همالك ىف دارملا ىنعملاب حرص نق.تلا نم ,عا ىعم ىلع قاطي اعر علا ناك او هيلع

 ناو نقيتلا ىجعم اهعمج ناكناو ءافلناو ءالخلاف ةتوافتم تايرظالا نا ىلا ةراشأ

 هناف لقعلا رظذ لصاحلا فال لودسرلا ربح لصاخلاك ىرورضلا براشام اهنم

 نوكي ذا ءافخ عون ةطساوبوا ءادتنا هلديفملا سايقلا ةروص جاتناىف نوكي اعر

 امتا هناف لوسرلا ربخي لصاحلا علا تامدقم فالخم ةرثك طئاسولاو تامدقملا ف

 | ةدمعلا ناكانهه نمو ادح عبطلانم ةبيرق ةئيه ىلع نيتيءدب نيتمدقم نم لص

 َّق هقدص اماو انهه



 دي

 | ماهلالاك ( نكمأ نا كلذ ريغب وا هلوق ) لقملاال عامسلا وه ةينيدلا دئاقعلا ذخاىف
 ظ هتعالب كلذ د م” وثيدحلا دعا 2 هر 2 ذاك مانملا ىف مالسلا هيلع هنم عامسلاوا

 ىروصت كاردأ لوالا

 مهسلاد روك سفلل لصحي

 قيدصت كاردا ىلناثلاو

 هف لخدم رصبلا سهل ظ

 هنوك در هلوق ) اضيا
 ريخلاب دارملانأ ديرب اريخ

 ءلابابسان م هانلعج ىذلا
 معلا ةدافأبادبتسمنوكيربخ

 رظنلابولو الصفمدنومضع
 نورا ريخلاو هلاوحا ىف
 ةروك دما ةروصلا ف ىارقلاب

 مامضن ايه ومضء مل اديف اع

 ناف هراد ىلا هموق عراست

 مودش ناطلا دش اهتمالك

 نم لص لملاو م دز

 ناكف تاق ناف امهءاقجا

00 9-0 : 

 ا هطض ع 0 0

 اهفذ اتحاو ايت الأم صفت

 ماهفالاومأ انطلا ف الت>او

 ريوس اماو اهملا تذئلي | ٍق

 أ« 0 ارد الكابل وكو ظافلالا كاردا وه هلوق ) هللا مالك كلذ. فرعياك هءولساو

 عا دشمل اءاذ دحاولا ربخ اماو نكمأ نا كلذ ريغبوا

 ليقناذمالسلا هيلءلوسرلاربخ هنوكىف ةهبشا|ضورعل
 مالسل هيلع هللا لوسرىفنم اعومموا ارئاوتم ناكاذاف
 تارتاوتملا رئاس ,كحوه مايرورضد.لصاحلا علا ناك

 | وه رتاوتملاف ىرورضلا للا انلق ايلالدتساال تارسحلاو

 | ىذلاوهىنءملااذهنالمالسلاهءلع لوسرلاربخ هنوكب ملا

 | مالسلا هيلع لوسرلاىفنم عوم-لاىفو هب رابخالا رتاوت
 | مالسلا هيلع لوسرلا مالك اهنوك و لئافاالا كاردا وه
 | هلوقالثم هلوادم تورثو هنومضع ءلاوه لالدتسالاو
 1| هتارئاوتلاباع رككا نمىلع نيعلاو ىعدملا ةنيبلامالسلا هيلع

 | ريللا لبق ناذ ىلالدتسالاوهو ىعاملاىلع ةئيبلا نوكينا
 | نوكي دق لب نيعونلا ف رصحتنال !ءال ديفملا قداصلا
 | ربظاوا عاجالا لها ربخوا كلا ربخ واىلاعت هللا ربخ
 دثع ديز مود رياك بذكلا لات>ا مفرباع نورقملا

 ةماعل اءلابيسنوكيربخ دارملاانلق هرادىلا هموق عراست

 ةديفملا نئارقل!نءرظنا امطق عطق مم اربخمن وك درع قلخلا

 ْن وكي اها كلا ريخوا ىلاعت هللاربخف ل قعلا ةلالدب نيقيلل
 ”ةهحن هرهولا لصو اذا قالا 3 هةماع ىلا ة 4 ساب ٍِ الأ اأد.ةه

 مالسااهءلع لوسرلاربخ كح همك مال دانسيرل

 ديشال هناي هنعب اح دقورت اونلا كح فعا جالا ىلهأ ربدحو

 انلقذح عاجالا نوك ىلعتلادلا ةلدالا فرظنلابلب هدر حت
 © لقءلااماو) ايلالدتسالء«>اذهلولوسرلاربخ كلذكو

 «ةوقو»و 2 ع :1لم ادلاو ذل مقا موفقرا دمتنافاي نادل 0 عاجالا لهأرد حو لوسرألا

 امهلااممومضع لعل ادنساوهب د ءالقن اك امام ءاكوالاج امهومضع ققنوا امهقدص بعل دن

 ١ اعمس ب ذكأ | ىلع كةااوت زوجالمجربخمنالاما(رئاوت < ىف ىقعاج الا لهاربخو هلوق)

| 

 ب
3 
| 
| 
 ةياع انما عقلاالو الاجأ ظ

 ظ
 ظ
 ظ

 © نالامأو م
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 هبرابخ الك هيلع عملا كلا ىف هلوبق ىلع عاج الاف دنس نم هلدبال عاجالا نالاماو
 مكحلانا ىلع ءانباما لوسرلا ربخ مكحيىف عاجالا لهاربخ لءجولو رئاوتلا قيرطب
 ناكنا دنسلاىف هتعحو هقدص نع فشاك عاجالاو ةقيقحدنلاىلا دنتسم هيلع عمحملا
 تدثمال رهظم سايقلاف اسانق ناك ناو باتكلانه ناك نا اذكو ظممالاذ ةنسلا نه

 عاجالا ةيح ىلعقلادلا ةلدالا ىلا دنت هنا ىلع ءانب اماو اضيإ لوسرلا ربخىلا دوعف
 دارم لعاو هيحو هجو هلناكل فشاكو رهظ» عاجالاو ةقيقح ةنسلاو باتكلا نم
 عاجالا ةيحح ىلع ةلادلا ةلدالا ىلا رظنلابلب ءدرجحت دفنا عاجالا لها ربخ لاقنم
 سفتلاةوقوهوهلوة ) لمأتف حراشلا هدرواام هيلع همننال اذه ىلعو ريخالا اذه وه
 كردبال عيال م هلقع لاززم ناف تاساسحالا ىا ( تاك اردالاو مولعلل دءتسن اهب
 هناب هفرعو ىلوالا ةرطفلا ةدحب دودحلاىف انيس نبا هنع ربع ىذلا وه ىنعملا اذهو

 ةيلبجةفصىاةزب ىغ مهاوشب ىنعمللاوهو ة'سحلاو ةعبقلا رومالا نيب زيق'ا زوجي اهبةوق
 ساومحلا ىا تاللالا ا 1 ةيسح ريغوأ تناك ةسح تاي رورضلاب علا اهعشإ

 اهتهذلس مدع دنع اماو

 ركسلاو موذلاب ةلاح ىفاك
 علا امنع فام كشلاو

 وهوتاك اردالاو مولعال دعتست اهب سفئال ةود وه

 ةمالسدتع تايرورضلاب علا اهعبد ةز سع مهلوش عملا

 طئاسوااب تاماغاا هب كردت رهو>وه لدقو تالآلا

 حرص ( اضيا ٍلعال بيس وهف )ب ةدهاشملاب تاسو.#ل!و

 تارطلا نجف ةينجلا فال ةفالا
 هبكردترهو> ل. ةوهلوق)
 منلا ضءإىفو تاياغلا

 محد ولف تاسانلاام كردت ||

 مارجالا كباشم فيطل رهوجوا طيب رهوجدنااولا ةلآوأةوقدنا رابتعاب ريمضلا ثينأتف |
 نسحاىف لقعلا قلخ هللازا مال لاهيلع هلوش هتنرهو> ىلع اوادتساو ةفيثكلا |

 نيهاك.و مرك ١ كي قلخ مرك ١ تنا لاقف ريداؤريدا لامتف لبقاف لبقا هللاةف ةروص ظ

 نه سيل هن | ىلع لدم هناف لقعل | ىلاعت هللا قاخاملوا مالسلاهيلعهلو شو بيثاكبو بذعاكرو '

 فيكو دعب ادقف ةقاطانلا سفنلا نعةرابع ريسفتلا اذهب لقملا نا" عز نمو: نضا عال[ لق |
 بئاتلاو سو.عخأل دهاشاا قالطا ىلع اوفرافتدق مهنا م هب كرد هلوقنم هبل ظ

 اهك اردا ىنعمو ل ةدهاشملاب تاسوس خال لقءلاسدسب سفنلا كاردا ىنعهو لوقمإل |

 تابانملهنقتف ضعب ىلا اهضعب سقت وتاسؤس 2 1لاوجا ىف :لمأتت اهنا طئاسولا,تالوشبأل |

 ناعم ىلا سوت: مث ضعب ىلااهضعب بذي مزح و ةيلك ىناعماهيف كردتف تام ايهواموشي

 ااملوق زاهدح واهدح واهدهح واه دهح بسو أاهرهوج لمكتستن الا اذكهمث ري

 ١ تاساسحلاو | تايهلالا ف ناك هاوس (تابرظنلاعيج ىفةرنعسلاوةدحالملا فالح نهفِيف
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 لقن (تايهلالا فهف--الفلاضءب ودلوق) تايلقعلعيج ىف لاقينا بسنالافاذهىلعو اضيا ٠
 ذخالا اهيفىوصقلاةياغلا اعاوةيهلالا ثحابملا ىفنيقيلاليص نكع اللاةهناوطسرا نع

 رئاوتملاربل:ةدافااوركن|ذهلو سلا ىوسإعلا ىلا قيرطالاولاق رهنارهنع لق تايسدنهلاوا

 | اهباوفرتعاواضياتايعببطلا ىف لب تاءهلالا ىف هتدافااوركنا نوسدنهملاو قاخ ىلاوىلوالاب
 نا مطلصياذه ( ءارآلا صقانتو فالتخالاةرثكىع ءانبهلوق )) تايباسإاو تايسدنهلا ىف
 مضيزاالا مهللااقلطم نر كنإلالاضي|نيسدنهإلو ةصاخ تايهلالا ىفنيركنملا ىلع ةجنوكي

 الصا ه.داهشب ةربع الفامت*ناك روصلا ضء؛ىف لقعلا ةلالدنعإعلا فلخت قم اذاهناديلا

 هنكل تايهلالا ىف كح ىننلااذهناذ تايهلالا فاعلا رظنلا ةدافانم( متيفنامتارثاهيففدلوق)
 ىلع ءانب مهمالك ىف ضقانتالف نظااب هف اوفتك ااذا اماو اورك ذاعإملا اوعداول درءاع'ا

 فالتخالا ةرثك ىلع ءانب تايهلالا ىف هفسالفلا ضءبو
 نوكقانيالفرظنلاداسفل كلذناباوجلاو ءارآآلاضقانتو | ف عا 0 نم ىذارلا
 الدتسا مترك ذامنا ىلع للا دمفم لعقلا ند ميلا رظنلا دل 7 . اا .ظ ظالا ةداؤا
 00 ارا ذامذ ىلع ملا ديم ل 21 نيقبلا هتدافا ىف فالخلا

 ةضراءمهنااوع زناف ضقانتيف ميفنام تاب اهيفف لقعل ار ظن 0 10
 نااماو ادساذ نوكيالفائيشديشنا اما انلقد_اغلاب دسافلل | انوا دس ١ ىرتعا نا 0 ' | ىنعي ( اوعز ناف هلوق )

 نازعالاديفمرظنلا نوكل بق ناف ةضراءم نوكيالفدغال 0
 و 0 اوعداو ضقانتلا نمارذح

 فصندحاولا انلوق ىفاكف الخ هيف عقبملايرورض ناك مهوت ةهبش هورك ذام نا

 انلقرودهناورظنلاب رظالا تابئامزليايرظن ناك ناوزينثالا ظ مصخلا قيادك اد ةوص

 كاردالا ف روصةلوادانعلامأ ف الخ هبف عشب دق ىرورضلا مهولاي.هول !ةلباقم ضرغلاو

 هس سس اسسسسساسلا ني ا
 « لالدتساو » ناك دغملناو ةلا ىف ادف» رظالا ناك هوجولانه ه>وب انبهذم نالطب
 راشاو دصاقملاحرشىفهمالك قذو ىلع باوجلا ريرقت ادهةضراعملان عامل !-انليلد قب واوخا

 هدنعوهاع ,هيصح مازلا مهض عنا نه ليقامهيلع درءالو ائيشد.شنااما هلوشب انهه هيلا

 هءكسقل|ناذاقلطمرظنلاةدافاب !ءلامويعدش ةينعسلا لبقنمةهبشءذه (ليقناذهلوق ) اسم
 تابثامزل هلوق ) ناك اما لاطباب همالك لطسفاهب معلا رظنلاةدافا نم هلدبال هبلاطم ىف

 مازاتساىفرودلا لثم ىا (روددبا هلوق رث هندانابىا «رظنلاب رف علل هنداذا ىا ( رظنلا

 هيلاريشاامدءاوجلاهسفن هيلع فوقوملاو ةدافالابإملاوهفوقوملا ليقناذهسفن ىلع”ىثثلا مدقت

 هلدب الفهدصاقم تابثاىفدب لسوتوقل آهذذادق هنالدن دافايإعلا نم هلدبال رظنلاب كسلا نا نم

 ضقانتهسفنب ”ىشلا ىفنلاةنمهىلع ادرواضقانت هيفنا اولاق اذهلو كلذ هحولصب !ءلا نم
 لوالا قشللرابتخا اذه« رالخ هيفعق دقىرورضلا اناق هلوق رف هسفنب هنايثاال |

 (ديدرننم )
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 ظ رامتحإ صوصخ راغاب تدب دق ىراظتلاوهلوقو ىزارلا مامالاراتخااك لاؤسلاد.درن نم

 وهو لقعلا رثا نان( _ان' الا نمهلالدتساوهلوق 7نيمرحلاماما رات وهام ىلعىناثلا قشال

 دارفاىف توافتم ةيركفلالاعالا جار طساو فرحلاماسقاو تاءانصلا عاونا لمتادادعتسالا

 ىقهلوقو هل قلخ ال رمسم لك مالسلاهملع هلوق لم( رابخالا نم ةداهشوهلوقزادح سانلا

 ١ هلوق) لجرةدابش ةلزنء نيتأ ما ةداهشث لعجاذهل ون, دلاو لقعلا تاصقان نهءاسنلا قح
 ظ هنع اريممإملل رظنأا ةدافأ بولطملا ىرظنلا ناديرب © صوصخم رظنب تدق ىرظنلا
 ةلصغم ةرابعب هنعربعه صو د ران هتاسا نكع لاجألا ه>و ىلعاظوحل*ناونعلا ادم

 ظ 2 اذا ناونءلا فالتخاب فات ماك> الانا تف سعامل اي رورضض حر علل هندافأ نوكو

 ىلعديةم عت رظن لك نا تايئااندرا اذاوإعلا د شام ارظننا عش ةرورضذلاب دشادهو

 هيلا مشن ىدم الا ءاعداا» ل ىو رقتلنقاو زاخالانمتداهشتوران الاوت
 ريغتمملاعل ا انل وق لاك رظنلاب هنعربءبال صوع# ران

 سدل وةرورض!,ملاعلا ثودح إعلادش ثداحريغتم لكو

 انورقم اه هيوكأا لب رظنلا اذه ةصوخخلا ك١

 علل اديفمهطئارششب نورقم عمت رظن لك ن وكف هطئارمشب
 ىف كارتشالا ىطعي- ةلعلا باتكلا اذ قيلنال ليصفت ةدايز عنملاذه قيق<ىفو

 نيهرحلا مامالازام ىنعم اذهولة همالك قفو ىلع باوحلار يرق: اذه ضقانت الورود

 هصوص# هندافأ سيل هنأ

 انورقم اه هنوكل لب
 رظن لك نوكيذ هطئارشب

 هطئارشإا نورقدم 2

 ىكارتشالا نال اعال ادمفم

 ظ
 ظ

 دعبلا نهة.فام ىحالو هريغو هسفل تب هضم عوس نلغللا عاونا عع تادئاىف دعب ال

 وهاملك و اءطق قوه املايءطق اموزل ةمزال عت سابق لكىفةهننلا انلوقىف عقاولا

 رظنلا اذه ةدافا نا مزتلب ث اعطقةقح ميم سابق لك ىف ةمتنا ناعطق قد وهفكلذك

 متارايال نكل نيمرهلا مامامالكل نسح هيحوتاذهو صقانتالو رودالف ةرورضلابة مولعه

 | نههنوك ثيحنم اضيا هسفنتأ هريغتو اك رظنلا كلذز!لوقثتنا كلوهترابع رهاظ

 ملوانهه كلذعنم نكميف ةدافالا مولعمنوكينا بحي رظنلا كلذنااماو عنا رظنلادارفا

 ىلعهلامواعم كلذ نوكينا ةيئزملا هيلاطم قف رظنلاب كييوملاررأل من انف رعم ىنكيال

 كلذك نوكي.نا بحي هنااماو بواطم لكىف هتامثاىلا رقتشال ل هنع اغورف»م ىلك هحو

 ديشنا زوم" هتدافاب !ءلاال رظنلا سفن علل ديفملا نا هقيقمو الف بولطم لكىف



 س# 2غ زن

 ق 34 رظذاو هاف رعت اذا ىّتح كلذ ل مْناو اهدئاشب ااعّورمخصا | ةسقالاق ةءقاولا راظنالا |

 ا ةبا الادح وىلع ذوخ ًامهلدبفملا رظنلانامثمولعاهن ارهظةدافملا دوقعل اوةدم هملاراطظنالا لاح

 كلذ افرعت رعتمرظنل اانفنأتسا اذاّتح هئمدافتسملا دقعلا لاحرىلاالو هلاح ىلاحتفتلي نا نكميال
 | اذهلاحإءارخآر ظن ىلا جات ال مث ةلج كالذدنع لالا مولعمهندافا ا طعام ةلج نم أن ددو د

 لبالصفم فنأاتسملا رظنلا
 هندافاودتع< ةفرعم انف

 ردع ةناكلا تن لاخلا

 رق 8 ىدنع ام اذه

 ماما مالك هيحوتو ماقملا
 ضارتعا عفدو نيمرحلا

 لمأتف هنع ىزارلا مامالا

 هلوق ) نيمملاو قفوملاهللاو
 ريعزم هحوتلا لواب ىا

 هفدرا ( ركفلا ىلاجابتحا |
 تاني رخلا لاخدال هب

 لوالا ناكو تاعسدخلاو

 ىوغللا ىنعملا ىلا رظنلاب

 رظتلابىناثااو ةهيدملا ظفال

 افرع هنمه دارمألا ىنعملا ىلا

 ىنعم روصتس ملوهف هلوق )
 1 نإنظ 2 ( ءزلاو لكلا

 38 كلذ ادعام لكلا

 ١ أدعاموأ |١ حا ةدايز /

 لددقو نئذفع لاح 01

 روصتلا نا ىلع همالك |

 دكيبسسلمببب با

 سببت >7 حج

 قباطي الام نأ نأو دنت لاق ؛اطم

 كمل هلزج نه م ايءا ىذلا لك ناب لملاك ( ىرورض

 ظ "”ىث ىلع فقوخال مظءالاو ءزجلاو لكلا ىعم روصت

 | ذل ديلاك ناسنالا ءزح نا عز ثءح هبف فقوت نهو

 | تبئامو )لكلاو ءزجلا ىنعمروص>ملوهف مظعا نوكيدق
 الالدتسا ناك ءاوس لددلاىف رظالا ىا ( لالدتسالاب

 اناخد اهلنا لعق اران ىأراذا اكلولعملا ىلع ةلعلا نم

 كانهنا مف اناخد ىأر اذا اي ةلءلاىلع لواعملا نموا
 لالدتسالاب ىناثلاو ليلعتلا مساب لوالا صتدقو اران

 ةرشابه وهو بسكلاب لصاح ىا ©« ىباستكا وهف
 تامدقملا ىف رظنلاو لقعلا فرصك راتخالاب بابسالا

 كلذوو ةقدحلا باقتو ءافصالكو تالالدتسالا ف
 لصحم ىذلاهنال ىلالد تالا نم عاىباسةك الاف تايسهلا ىف

 سكءالو ىناستك | وهف ىلالدتسا لكف لءلدلاىف رظنلاب

 ىرورضلا اماو راشحالاو دصقلاب لصاحلا راصي لاك |

 هايصحم نوكيالاع رسسفنو ىباستك الالب اقمىف لاقدقف
 رقت و قال ديدالا ةلباقم قلاَق هلدقو قوادملا | رودقم

 مو ٠ لعح انههنذ ليل دىفرظنوركف نودب للص اع

 بابسالاّةرشابع الصاح ىا اباسة؟ سا راما لما لعل

 لالدتسالا نودب الصاح ىأ ايرورض مهضعب و رايتخالاب

 »4 رهاظف» ةرشاهوهو بسكلابلداحىادلوق 2 هقرقح فاسام لعد اروصت نارك ايش

 لاعفالا ث> ام ىفاكبا..سالاةرشابم ىلع ,هف نعىف قا طب باسةك الااذكتسكلاو( بابسالا

 ]| مالكا ارظن لوالا ىنعملا ىلع هلهبحراشلاو رظنلاو للا ثحابم فاك لالدتسالا ىلعو
 همالك لواب بسنا ورهظا ىناثلا ىنءللا ىلعهلج وةيادبلابحاص

 ْ هلوصح ةوكي لن ةكرتو هليصح ن 2 5 *قواخلا نوكي الىا )َ قاحلاا ا رودقم هليصخم

 نكمي الاعسسفيوهلوق ) هم

 ( ايرورض م

 | وهف ) ر تلا أ جايت>ا ربع نم هحونلا لوا ىا
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 إب صتخئ و رارطخالا نمي ىرورضلا نوكيفاليبسهنع كاكفنالا ىلا دجيالامزال ايرورض
 لباقملاىرورضالريسفتلا اذه لمح نيققحللا ضعب نكل هسفن ضراوعبو هسفنب ناسنالا

 نكمتالفانل رودقملاه.دس ةرشابم درحع لص ال هماسقا نم ائيشناىلا اباهذ ىلالدتسالل

 نوكيالهليص وهكرت نم نكمتالامو هك رتنه نكمتنال هليصح نم نكمتالامو هل يصد نه
 ضعبلاكلذوهيفف لخدمةردقلل سيلامدارا حراشلا نانمليقام نارهظف قافثا ارودقم

 ااةيادبلا بح اص ناديرب ( ضقانالهنارهظفهلوقرل ”ىشب سال هيفةلقتسمةردقلا تسدلام

 لصاحلال ءج مث هيدك ريغنم قولا سفنىف ىلاعتهللاهثدحناع ةرابع ىرورضلا لعج

 هحوتلاو لقعاا فرص وه ىذلا ببسلا ةرشابع هلوصح عم ايرورض لقعلا ةهيدبب

 نيب ىرورمضلا كارتشانمهرك ذاع عفدني هنكل رهاظ ضقانت ىلعهمالك لّشا راطخالاو

 اوربا نقلا 1[ ا ع ل يل
 بسن هيلءةريغ:ل اهلا و> | ىأ

 رئاسوهملاو هند تاقوالا

 ةمولعملا ةماسفنلا هضراوع

 لعلانالاق ثيح ةيادبلا بحاص مالك ىف ضقانثال هنا رهظف

 سفن ىف ىلاعت هتلاهث دام وهو ىرورمض ناءون ثداحلا

 هلاوحا ريعل وهد وح ون عع هرامتحاو هسك ريغنمدعلا

 ديفلاب بك ةطساوبة مف ىلاعتهللادي د4 اموهو ىناستك او

 ريخلاو ةواسل | ساوكلا ةثالث هنايسأو هءايساةرشاموهو

 ناعون لقعل ار ظن نم لص اا ولاق مثلقعلا رظنو قداصلا

 لكلا نإب ملاك ركفتريغنمرظنلا لواب لصحم ,ءرورض

 لملاك ركفت عون ىل هيف جات ىلالدت-الاو هن زج نم مظعا

 ىنءمءاقلايرسفألا( ماهلالاو )ناخدلاة يو ردنعرانلا درك

 “ىلا اة! ةفرعملا بابسا نم سدا ]ضيفل ا قي رطب باقاا ىف

 يلع ١ ناو 1+ ”نادهتوللل
 | اها هضوللا ناقض
 | ركل دين - ةنولص
 | ق.يسامف بسلاب ديرأ تاق

 كنا قا زملا ىلا يدعم
 | لقءلا سفن لعج اذهاو

 | ىلاوهرظ:لواىلادمسقو لةعاار ظن بدسلا لع>ح ادهلوانتر شابك لصاحامل رودق وهام

 أ عولا ضرءيدقاذهلواهتف رءءىفدةمدءالاهذ راو ءىلاواجناذ ىلاسفنلا هح وت تلق نان هلال دمع
 | قيقحنوروءشاابروعشلا نع لوهذلا وهاعاو عونم تلقرهعلاغتشاللدب رعشتالو حببملا

 | بسيغال هطراوعو ”ىئثلاو كردملا ةيهام لثع نع ةرابع لءلاناةفسافلا لودا ىلع كلذ

 مماسترالاو هتروص ماست رايز وكياعأا هلثع ناذ جراخلا فال امم. هك ارداموديف هنا نع

 لاثما لي ىرشالاعشلاو بابسالاب لسوتلا ىلا كلذ يف جاتمهف هماود مزارالهلصامزايال
 أ مدعب هحوتلا لوا فادراىفىرخاةتكت ىلعرك ذاع نطفلاهبنت دقوةداعلا ناي رج ىلع كلذ

 | ىلاديراشا(رسفملاماهلالاوهل وق ) ريدتفدنم دارب اعا ريسفت فلسامفركفلا ىلا جايتحالا

 | قيرطباهوبيس ةرشابمالو بلط دش اسريعنمىاضيفلا قيرطبام عياع رسشدق ماهلالانأ
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 ىفىنعم ءاقلاناب هعفد نكعو ةيباستك الاريغا تايرورضااب ضوقنم هشرعتو ةضافتسالا

 ةك ردملاهتوقىفةلصاحدل ةشابمكردملانعةجراخ ةيلعلا ةروصلا نم قل ان وكب رعشم بلقاا
 ضعب وةفودتملا ضءب نعل قناعزارتحا (ق+الهادنعهلوقإ لمأتف كلذك ىه ثردح نم

 دارملاناباوجلاوام.وقتو اهرودن اهمهلاذ ىلاعتهلوقب نيل دسم اعلا بابسانمدنا ضفاورلا

 متاىنعم ىلع قاطي ماهلالانامدقو لقعلا ةلالدبوا بتكلا لازناو لسرلا لاسراب اهمالعا

 صيصختب نا الا هلوق ١

 هحو ال امم رك ذإاب ةوصلا

 ببسب سيل ماهلالاذا ( هل
 اضيا ”ىثلا داسف ةفرعمل

 نم دارملا لاشنا نكعو

 هققحنو هررقت *ىثلا ةحص
 اقل ب هج ولا لع
 ناسا وا ناك انفن مقاول

 وكلاب دارملا نا ىلع

 نيقيلل اببس سيل ماهلالا نا

 رمح ىلع ضارتعالا هب درب ىتح ( قحلا لها دنع

 نم لانا ىلوالا ناك و ةروكذملا ةئالثلاىف بابسالا

 للاب ندا منا ىلعيبنتلا لواحدهنا الا ”ىشلابإعلا بابسا

 علا صيصخ نم ضعبل اهيلع ملطصإ مال دحاو ةفرعملاو

 ناالاتامزملاو طئاسلابةةرءملاو تاملكلاوا تايكر م اب

 ماهلالانا داراهناظلا مثهلدح والامت ركذلاب ةدعلا صيصخت

 ىعمازلالا ملصيو قاما ةماعل لعلادب لصحم ابيس سيل

 ه.لوقلا درودقوإعلا هبل صدق هنا كشالف الاو رينلا

 لدعلاد>اولاربخاماو فلسلان هريثكن ع يحوريخلاىف

 ىذلا مزاجلا داقتعالاو نظلا ناديفب دقفدهتحلا تيتو

 هجوالفالاو امهلمشيالام لاب دارا هنأكف لاوزلا لبق
 نع رصقشال ناك ناو
 ماعلاو هلوق رثام نظ ةدافا

 ملاعلا ( هّنلا ىوسام ىا
 ةسناجحم داحآ ةاجخ مسا

 رابتعاي تادوح ١

 « عيمجب » ناو .كطاملاعو ناسنالاملاع لايف هب مت امل متاخخاو هب عبطيأ | عي اطلاك هع ”ىث

 هسانجا عيجدارفاع.ج ىل«ثيف مسملا سانج ا داحآ لج قارغتسا ديفيف ماسجالا ملاع 39 و

 سابق ىلعهن ىمسيامت ةلج لك ب اعيش ١- ديفيف اه>و ادرفم ةيقارةتسالا ماللاب فرعي دقو

 كلاب صتخت ملا ىوذ نم اهنوكهب ايس دج موهفهىف ربتعي دقو لاحرلاو لجرلا

 ماع لاقبو اهلك ةطيسلا ةيعيبطلا ماسحالا عو وه ملاعلا نا دودحلاىفو نيلقثلاو

 انوك ذملاو لقملا ملعو سفنلا ملاعو ةعيبطلا ملاع هلو قك ةناهتم تادو>وم لكل

 هللا ىلع قاطيال ملاعلا) قلخلا فانما نوماعلاو ملاولا مبإلاو قلخلا ملاءلانا حاصلا ىف

 6( ىلاعت

 . نعىلاعت هللا ىو سام ىا( ملاعلاو )ةثالثلا ىف بايسالارصحل

 ملاءو ماسجالا ملع لاقن عئاصلا هب !عيام تادوجوملا

 جرف كلذ ريغىلا ناو.ملا ملاعو تابنلاملاءو ضارعالا

 اا دل امااك تاذلاراغتسنل اهنال ىلاعت هللا تافص



 لإ[ 07

 هتافصنم ةدحاو ةفص ىلعالو ديزماع لاقالاك هبف ددعتلا رابتعال لوالا ىنعملاب ىلاعت
 0 علا ىوذ نمو أدب يام اهنوك مدعلاماو اهسناحت مدعلام| هنافص 0م ىلعالو :كاذإ

 تاذلةرباغملارايتءااماو رهاظ حامكلاو دودحلا ىف رك ذامىلع هتافصو ىلاعت ههاذ ىلع هقالطا

 مهشام ىلعرابتعالا كلذب هنعىلات هتافص جارخاو ملاعلا م وهفم ىف طصملا ىنعملاب ىاعتت هللا
 ةلجانههملاعااب ديرا هنا ىلع لدب (هئازحا عيمج هلوقإ رظن لحخف حرشلا رهاظنم

 والوالا ىنءملا ىلءالج ههحو كدع ىحالو تادوحوملا نم هنافصو هلاعت هللا ىوسام

 اوهذاعافةيعولاروصلااماو عوناابنكل هلوق ةنيرق.ة يمس! ىا (اهروصوهلوق)ريخالا
 وه 3 سنخجلاب اهمدق ىلا ١

 ىنعع هلوق ) مهنم روهشملا

 اومسو 6 ريغلا ىلا جايتحالا
 ىنععال ايئاذ انود> كلذ

 انناعز اقبح نأ مدنلا قبس رصانعلا مدقو اهلاكشاو اهروصو اهداوع تاوملا

 ا”دنع ثودحلا ىنمم وه ا إ] ط-ق لخن مل اهنا ىتمع عونلاب نكل اهروصو اهداوع
 ا هنو مهو ] هللا ىوضام ثودحن لوقلا اوقلطا منام ةروص نع

 | 6 ةسرش هلوق ) اينامز || مدعلا قبس ىنععال ريغلا ىلا جايتحالا ىنمع نكل ىلاعت
 | ام صصخ وأ رسف ىا || ىا(وهذا) هلوقبملالا ثودح ليلد ىلا راشا مث هيلع
 , هلوقإ) ةنيرقلا كلتب نكملاب ١ ضرعفالاونيمف هتاذب ماقناهنال (ضارعاو نايعاز)ملاعلا

 لل.ح ( هتادب ةمايق ىتعمو

لاواهيفاموتاوعسلانم (هئازحا عيمج )
 | اهيلعامو ضرا

 مدق ىلا اوبههذ ثيح ةفسالفلل افذاخ دحوف امودعم

 0 نال صملا هل ضرعتب ملو نيبنس ال ثداح امهنه لكو

 نيعلا مايل ايبش كلذ ١ حو فيك رضا اذهب قيليال ليوط ه0
 اسال ولا ماه نال نأ 27-2

 حاولا ماي 8 6-4 6 ام نامءالاذ ) لئالدلا نود لئاسملا ىلع روصقم
 اع هؤانغتسا هناذن ىلاعت 37 7 7 رو ب ين

 4 ماسقا نم ةنيرقب ( هتاذب مايق هل ) نوكي نكمم ىا
 ل اماو ةهموش 7 : ١

 نا ىنأيس الأ نيملكتملا 5 " || ريع هسفنب زحم»نانيماكتملا ع هنادن هماشق ىنعمو ماعلا
 ىف مهنوقفاوال ةفسالنلا

 درط لطبا دقو كلذ

 مهدنعربرسلانأ باوجلاو هيلع فيرعتلا قدصعم مهدنعنيعب سدل هنافربرسسلابفارعنلا

 اماو اهيلع نيءلا قدصيف أفخالو صوص عض وىلعةفلأتم ةصوص < رهاوح نع ةرابع

 مدعل .هدنعدوجومريغف صوصخلا عضولاو ةيفيلأتلا ةئيهلاو رهاوللا كلت نه بكرملا

 عيان ءزيحم نافذ ضرعل افالم رخآ اي زيمعل هزي عيان

 هموش وهىذلا هل ىا هعوضوموه ىذلا رهوجلا زيممل

 هب ضةتالفملاعلاءاسقا نم هلعج ةنيرقب هناذب مايق هلدوج وم نكمت فيرعتلا ىنممو زج
 أ هج اسس 2 مم رم رجل ع م مس  صص 2 وع 27 صل 2 مص دم ممر مص سل مح ر صوخس هي م 2 ص مص يع صم ري عل م ممم مس مج
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 ربتعي تلق هيف لالا ضرءلاو رهوألا ن٠ ةبك را ةيهاملب ضوقنم وه تلق ناف
 رهوإانمةيقيق> ةدحو ةدحاولا ةيهااا بيكرت !هنالو ةيقرتلاةدحولا فيرءتلاف

 دو>وزممو هلوق ) ادحاوائيش اريتعا ةقيقلاىف نائيش بك رملا كلذ لب ضرعااو
 هدوحو وه دوحولأب هؤاصتا ىأ ) هسفن ىف هدو>و نا وه عوضوملا يف ّضرعلا

 هلولح نود دوجولا مالف هالع ةلج نم هعوضوم نال هيف الاح ىا عوضوملا يف

 نيّلع دراوت وا هلع نود لواعملا ءاقب مز الاو هنع لقال اذهلو هعوطضومىف

 هنودهدوحو متيف هالع نم سدل هراد نا مسجلا فال ىصخت لواعم لع نيتلقتسم

 صأ هسفنف هدوجوف
 جاتحم هسفنىف لقتسم

 ةنعم ةلع ىلا هف

 ريحى االاح هدوجوو
 ىلا هيف جاتح رخآ صا

 نا ىبشالو ى رخاآ هلع

 دو>و نا همالك نم مهشب

 رف نشف شرألا
 نال هعوضول هدوحو

 هب رابع رهاظنا عم كلذ

 هنالطب هيتس ام ةنع بأ |

 نيئز ن٠ بكام اه:١ لك نيطخ ند بك ع امه:٠ لكن يعتسن. هبك رتل ءازجا |

 ناك واو فيك دحا ىلع
 ىنعف ناكل' كلذ“ دارملا

 هزيح ىف مسجلا دوحو

 3و هوي وخال

 هسفنىف هدوحوناوه عوذوملاف ضرعلا دوحو ىنءمو
 فال هنعلاقتنالا عنتع اذهلو عوضوملاىف هدو>ووه

 هدوحوورما هسفنىف هدوجوزاف زيا ىف مسجلا دوحو
 ىنمم ةفسالفلا دنعودنع لقت, اذهلو رخآ ما زيحلا ىف

 همايق ىنعمو هموش لح نع هؤانءةسأ هاد ”ىذلا مايق

 .ىناثلاو اتم لوالا ريصيثيحهب هصاصتخا رخآ 'ىشب

 ىف اك الوا مسجلا داوسيف اك ازيمم* ناك ءاوس انوعنم

 'هتاذ.مانق هلامىا (وهو) تادرخلاو ىلاعت دّنلا تافص
 وهوالاندنع ادعاصف نيئزح نم (بك ساما ) ملاعلا نم

 ققححب' ءازجا ةثلث نم دبال ضعبلا دنعو ( مسجلا
 دنعو قدعلاو ضرعلاو لوطلا ىنعا ةثلثلا داعبالا

 داعبالا مطاقت ققةحمدل ءازجا ةيناث نم ضعلا
 لإ انمار انظفل اعازت اذه سيلو .ةعذ اياوز لع

 ءاشيامى ع عاطصينادحا ان عفدي ىتح حالطصالا

 «وهىل» ”يفلاقاطنمىلا مايقلا ا 2 ىلا مايق ىعم ةفسالفلا دنعو هلوق 2 هداسق

 داعبالاق ةحمبا هاوق)ىداملاو درحلاو نكمملاو ب>اولا لاح لوانا ماع هريسفتناىىلاءاعا '
 مسا نا ىلاءاعا قءأو ضرع اولوطاا+نبو ثاثلات اهلا ىف ثلثا | تادادتمالا ىا(ةثلثلا

 ّ ناذئاثلاءاز> الاب ةقلثأ] داعالادو>و ةيفيكو قم#“لاضي رءاا لي وظلا نع ةرا.ع هدنع

 مهدللصعث رخآ ءزح امها قتله ىف عذ ون مثدحاودعب لصممأ ناك فيك نابق ذات نآ زج عضوي

 داعبالا عطاق ن وكي الف ثاثم علمس همه ىلع ةثلثداعباوذ مبح لص دعب امهنهد>او لك

 ةساك هيف طرتشا كلذ هيف طرتشانهو مسجلا ع مهدنع اطرش ملا وق ىلع

 يحال

1 : / 
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 نيطللان م هبك رت ىضتقبال طسلا ىف نيتعاق ىلع ئيدعبلا عطاقثنا ىلع مهضعب هبنتاملو |
 هنم بك رتيام لقا راصف نيئزج مسجلا ءازحانمه صقن ةطقنو طخ كلذيف ىكيلب |

 ىضتشال مثاوق ىلع ملا داعبا عطاقتنا مهضعب هننئاملمث ءازجا ةتس هدنع مسجلا

 قفا فيكن ج عض وينأب ءزجو جمس نم هبك رث ىنكي لب نيحيطس نم هبك رت |
 | لصحمف لوطلا ةهجريغ ةهجىف رخآ ءزج امهدحا بنحب عضوي مث لوطلا لصحف |

 لصحمف امهتتهج ريغ ةهجىف رخآ ءزج امهدحا بني عضوب مث هلاعطاقم ضرعلا |
 هنمكرتيام لقا راصفنيرخآ نيئزح صقن قملاوه نيلوالا نيدعبال عطاقم رخآ دعب ظ

 | مطاقت مسيل ىف طوتشأ نءىنعا ءالؤهدنعقمعلاو ضرعلاو لوطلا ىنمفةعب را هدنع مسجلا |
 ظ ( غلا ناىف عازنوه لبدلوق ) ائلاثو ايناثو الوا ضورفملا دعبلاوه متاوق ىلع داعبالا |
 ظ , لصحم له هناف عازتلا امتاو هراثآو هصاو مولعم ا ناديرب |

 ريطالاو ال ل تاج | لع ئازج مج قف ضو ىذلا نانا عاتاوه لي

 0 0 عجاد عازن | منجا هتاقحاو هزج هيلع ديزاذا نيمسجلا دحاللاق

 '' هبفو هلوق:) حالطصالاو || راما ةييسلاىف فاك بيكو تلادرحسناالوظرخآلا ٠١
 ١ (ةماسملا هلعفا هنالرظن ظ

 ظ 1 ٠ 1 0 ا 1 لعفا هنأل رطنهفشو ةمسخلاىف ديزأ ء ءزملا ةدايز در ْ

 |6702 |١ منج لاقط رادقملا ظعو ةماضطلا ىتع ةماملالل |
 4 00 ظ

 | اصيابوه دا ىعملا لصضاق || 2 : اي 0 لما | ىمالكلاو مضلاب ماسجو مسج وهف مظع ىا 'ىثلا
 37 ْ 0 م ظ

 ا تت

 ةيمماو مظعلانع ني |
 ىلع لدت ةماسحلا ةدايزف ]|

 لعفلا ماسقنألا ( اضرفالو امه والو الم و الءفال ماسقنالا ليشال هلوق ) ةيمسجلا ةدايز |

 اعاطقنا ىمسي ةذافن ةل اب ناك ناذ اضيا كاكفنالا ىم-:و ىجراخلا لاصفنالا بحويام |

 لب جراخلاىف الاصفنا بجويال اضياىههولا ىمسيو ىذرفلا ماسقنالاو اراسكتافالاو
 نيضرع فالتخاك هضرفل عاد بيس لقعادجوب اعيرو ”ىشريغ ”ىث ضرف درت وه |

 ىنزإلا'ىثلاىف هواا لبقنم وهامانهه ىمهولايدارملاودجوبالدقو نيتسامموانيناذاحموا |
 ةوسقلاذا تام اسقنالا هدهنمائثدش ل ا.ةنآل ٠ زل اوايلك لقعاا ضرفب وهام ىضرفلانهو | |

 ضارعالا نم ءامكلا اهلمجب ىد امدادتما هلاهف روصنت امنا *ىش ريغ م مع |
 الباق نوكيال امو ةيضرفلا ةمسقلل الباق نوكيالف امدادتما هلسيل ءزجلاو مكلل ةيلوالا

 ضرف لقعلل نانه لاقبامو ىلوالا قيرطب ةداعفلا ةمسقلل الباو نوكيال ةيضرفلاةىسقلل

 ير يري يس يي سب بييبيبيبييبييبتيإيإببيبإممبيينيسيبس

 ( ىلتك ةيشاح ) #* 4 # 6( اقع حرش )



 هلوق رث الصا هلا تفتايال :

 © ىلويهلا لاطبا نمدال

 ىراست, ةطق هلخادف ضرفب نانكع دحاو دح هب طبخي مدج ةركلا 4 ةيقيقحةرك

 | سكلابسحن اهتبرك نوكيالناةيقيقحاهنركبدارملاو اهيناو> ىلا اهنمةحراخلا طوطخلا ٌْ

 ةتسمىأ ( لعفلابطخهبف ناك هلوق ) نسح اناكلاضياايوةسمهنوكب ديقواو عقاوا اىف |

 | ضرفنا امكف اكرتشم صخهشلا ضرف هلسدل هلا ىربالا بذاكف ”ىش لك

 لصح امنا لمفلاب ةدو>و '

1 
 . كارتش

 ةيئزحلا نع هجر اىسقنم ءزملا ضرف كلذكف اصخغ# نع هدر سصخشلا
 انكمت هضرف نوكيو هسفنىف اماتمم *ىثلا نوكيدق هنا قا لب دادتما اذائيش هلمحيو

 أ حالطصا ىلع اذه ( ىزمنال ىذلا ءزجلا وهو هلوق ) اعنم هسفنك هضرف نوكيدقو
 | ىزمنال ىذلا ءزجلا نومو نيءللف داع رهوجلا نوام< نورخأملاو ءامدقلا
 ْ ُثودح ىلعلال دتسالانأ هيلعلءق )َ هيلع عنا دورونع ازارتحاهلوق ( درفلا رهوجلاب

 | عنملاهيلا قرطتبامم مسجلا ف بكر ملارصحاظياوهلازجا طبضن ودب مال هازجا عيمج ملاعلا
 | ىلعروصقم رصتخملا نه هيلاريشاامل لالدتسالا دوصقملا سدلدهنأب بيجاو هل ضرعتبو

 0 . 0 اكرالا مالا ليرتكلل
 | زارتحارهوجلا وهولقبملو/ ىزمتنال ىذلا ءز+اوهو | داشمال 00 لبلت

 رهوجلا ىفالقعرص#البكرتيالامنأب هيلعمنملادو رو نع ىلع لالدتسالا هجو ىلا
 000 00 1 طا نخل لب ىزتنال ىذلا زها نيه دجال ع لدام ثودح
 دنعو كلذ متيا ةدرجلا سوقنلاو لوقعلاو ةروصلاو | * د ا

 ىزجتنال ىذا ءزجلا ىنعادرفلا رهو+لا دوجوال ةفسالفلا
 ةلداىوقاوةروصلاوىلوءمهلأ نم وهاعا مسجلا نق و

 | هساهتمل قيقح عطس ىلع ةيقيقح ةرك عضوول هناءزجلا تارثا
 | طخ اهيفزاكل نيئزح هتسام ول ذا مسقنم ريعءز< الا

 | ناهجو مع اثملادنع اهرهشاوةيقيقح 0 نكي ف لمفلاب
 | نكيمل ةياهن ىلا ال اهسقنه نبع لك ناكو لهنا لوالا»
 ىهانتم ريغ |مهند ةلك نال ليحلا ند رغصا ةلدركلا

 | اهتلقو ءازجالا ةرثكب وهاعا رغصلاو مظعلاو ءازجالا

 فالكل عذاوم ىلعديب تلا عم

 لاح | درحم وه اماماو 3

 ةهبش هياع مق مل ىلقع

 رهوج هنأبانيس نبا اهفرع

 | « كلذو » *ىشيىف دوجوملا هنأب ةروصلا فرع ةروصلا ةلباق هيف ةوقل ةيمس1! اهل وش

 أ هب لصاح لعفلاب هبق وهام دوجو نكل هلاقرافم هدوجو مكيالو هنم ءزك ال رخآ
 | بحمو الءف نراقم اناذ درحم رهو>سفنااو المؤواناذ ةداملانع در“ رهوح لقعلاو |

 | هلوق ) ةروضلاو هلوق ىف ةعبطنملا سوفتلانم اهمكحىف امو ةبعوناا ةروصلاجاردا

 كلذك وهام امقءقح رجلا نوكي دارملا اذكو مالا سفنف كلذك نوكي لب طقف

2) 
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 ىف روصتب امنا كلذوهلوق ) فه كلذك ةيقيقح ةرك هانضرفام نوكيال حودبحرصاك |
 ناىلا عراست. مهولاناف اهتلقو ءازجالا ةرثكن م ركذامرلا ةراشادنا ظلا ( ىهاتتما |

 ةلج لكنا ارهاظ اها<ا هلع همن نكل ىهانملا ريغ ىفزا روصتنال ةلقلاو ةرثكلا
 مماهنمديزا امهعوجم ناذ ةيهانتم ريغوا ةيهانتم ىرخا ةلج اهلا تعضاذا ةيهانتمريغ

 رغصو هنازحا ةرثكي امهدحا مظعنا هانعم لاشنا نكعو ةيهانتم ريغ امهنم لكن وك |

 | ةيهانتم ريع تناكوا ذا ةيهانتم امه ٌواز>١ تناكاذا روصتس اعا هنازحا ةلّش رخآلا

 |. نوكرال ام رادقم.ىهاتت مدع موليراذقملا دار هموت ءازضنالا دقن 0 ا
 هلول>نالهاو# )دودح ردش هنمصشاوأ ديزارخ الا نوكودودعرادقع اردقمامهدحا

 نايرسدلالولح هلول- ىمسي ىل 2 ١ ةملكل هتملكب ايقالم لالا ناكاذا (نايرسلا لولَح سنل

 أ اذاو طنا ىقءانحنالا لونك
 هف رطب لب هتيلكب ايقالم نكي

 سبل مسجلا عامجاناىناثلاو « ىهانتملاىف روصتءاغ1كلذو
 همف قا نا ىلع رداةىلاعت هللاف قارتفالا لبق املالاوهداذل

 لولاك راوملالول> ىمسي همفانعز انت ىذلاءزملا نال ىزتنالىذلاءز+ ا ىلا قارتفالا
 مسقن لوآلاو هيف ةطقنلا نكي نا وزدنا اند هماعملاءتهتلاةردق مزل هقارتفا نكمانا

 ناثاعا 00 ماسقناب || تويثىلع لدباعا هنالفلوالااما فيعض ل كلاو ىعدملا تبث
 قى 0 توب تاق ناف سا لأ وانه] ولحب نآلا كاك وبث مزاةسالوهوةطقنلا

 ل د فايل لحن اماسقتا مدعاهماسقنامدعنممزلي ىتحنايرسا|!لولح
 اولا دفا  ةطاخأ

 ىد 2 توب ١ 1 6 دال مسإلا نأب نواوّشال ةفسالفلا نالف كلاثلاوىناثلا اماو
 مطسا ةدحو فان الاف أ هنا نولوق لب ةيهانتمريغ اهناولعفلاب ءازحانمفاؤملا

 اني متاولا ىف 1 1 الصا ءازحا عمحا هيف سدل و ةمهانتمربع تاماسقنال لباق

 فارطالا توبئىف هياءاولوءامادهو دوحوملابالازوكيالدو> وإلا دو> وما تاقالملوقت

 ةطقش هتقالايوتسم احطس تقالاذا اهنكل دحا ولاعطسلاالا تسدلابب ةطيحماةركلا ةياهن تاق

 ةبقث ىضتشال ةركلاىف اهلولحو ةركلا ديدحن ىفاهل لخدمالو ةاقالملا بيسب كانهل صم

 هعضوم ىف قق> دقو ضيضمحلاو جوالا لاح ةطقنلا هذه لاح ةلجحابو ةركلا حطسف

 ةركلا نم ًازح نا دارازاف ىرورض امم رهو امهساع نانم هللا هجر هرك ذامو

 7 همايام ةاثالم نم اذ حاح ءزجلا كلذ نوكي نا مزاي م نم ءزجل هتيلكب ىقال

 ةحاصإى ال اهنم أزح نا: دارا ناو رهاظ هداسفو عسل نم ءزلا كلذإ ةركلا ءازحا

 نم ءامكحلا هلوقباه اذهف ةركلا ءازحا نم هيليام ىرخا ةحفصبو ىطسلا ءزح

 فرطلا ىذ نم أرَ فرطلا نولمجنال مهنا باءلاىفاه ةياف فرطلاب ةقالملا نا
 | الف ةركلاىف طخلا دو والو طاخا فرط ةطقنلانا نمهركذام اذكو هيلعلد» ليلدل



 -ه#_ ه0 ز»-
 متاقلا رادقملا رابتعاب رغصلاو مظعلا اعناو هلوق ) ىنبنام لع سدل اهيف ةطقنل دوجو
 هرادقمدادز.نيمملا *ىشلان | ىرتالااهتاقوءازجالا ةرثكبامهنوكب ةلئاقلاةمدقلل منم ( هب
 ضاقتنا ريغ نه فئاكتلا لاح هرادقم رغصتيو هتازجاىف دايدزاريغ نه لخلختلا لاح

 نكل هرغصو هب متاقلا رادقملا ,ظع عم رودي امنا هرغصو “ىنثلا مظع لب هنازحا نع
 هللازجا ةلق رابتعاب وهاعا ميظعلاوا ريغصلا رادقملا لوبقل مسجلا دادعتسا نا رهظالا
 .نكل ةيهانتم ءازحالا كلتو اهترثكحو ىلمعفلا ماسقنالاب لوصحلا ةنكمملا ةضورفملا
 ىلا ةيضرفلا ةمسقلل لباق ءاز>الا كلت نم دحاو لكزال ءزجلا اهيهانت مزاتسيال

 هدعب نكم الدح ىلا ىهتنسال هنا ىنمع ( ةياهن ىلاال نكمت قارتفالاو هلوق ) ىهانت. الام
 ةيهانتمريغاضيا ىلاعت هتراةردقو ىهانت, الام ىلا انكم قارتفالا ناك اذا تلق نافرخآ قارتفا
 مزايف ةيهانتم ريغ تاقلعت ةنكمملا تاقارتفالا عيل ىلاعت هللاةردق قلعت ضرفنلف
 نكعال تاق اعطق ءزجلا

 تاقارتفالا عيج جورخال

 قلاعتالو لهفلا ىلا
 انتنال اع ىلاعت هللاةردق
 لستلا ماجنالا . قلق
 لك ماش مدع ىتعم لب
 5 ىهاشأإل دنأ انمهتف

 ىلع رخآ هدعب نكعال دح
 ماسقنالا نأ تف ىع دق كنا

 ىهاتتملا ريمغو ءانتم ىلعفلا

 تارتفالاو هبمئاقلا] رادقألا راتعاب رفصلاو مظعلا اعاو ظ

 اضيا ىنلا ةلدا اماو ءزإا مزلتسي الف ةياهن ىلاال نك“
 - ةلئسملاهدهىفىزارلا مامالا لام اذهل و فءطنع ولخالف

 تابثاىف منانلقةرعث فالخلا اذهل لهليق ناذ فقونلاولا

 لثم ةفسالفلا تالظنم ريثك نع ةايت درفلا رهوجلا
 رشح ىفوملاعلا مدقىلا ىدؤملا ةروصلاو ىلويهلا تارا
 ماود اهياع ىنيملا ةسدنهلا لوصا نه ريثكو داسجالا
 ضرعلاو الاهيلعمايتلالاو قرذلاعانتماو تاو !اةكرح

 زيمهلا ىف هل اعبانت نوكي نأب هريشب لب 6 هتاذب موق الام

 1 هل ما
 ذناف مهو لع نودب هلق#ت ن 2 هنأ ىقمع قولا تابثا لش

 ءاعااد امودج زوال امتومارب دقت ىلع ىلودهلا نادنرب 6( ملاءلا مدقىلا ىدؤملا ةروصلاو

 نع كف:ال ىهوذءدق تن اذاوةداملابق وبسم ,هدنع ثداح لكذاىرخاىلويهاهل مزابالاو

 نوكيربدقتلا كلذ ىلعدسملانال داسحالا رسثح ىننو امهنم بك رملا مسجلا مدق مزايةروصلا

 داسحالارمثح نوكف ةيندبلا ةروصلا مدعم. ندبلابارخمف ةروصلاوىلويهلا نم بكم
 عوقولا نع ةاحن ءزإلا تايثا ىنف مهدنع لا_عوهو اهمادعنا دعب اهداحجا نع ةرابع

 نآبراعشا ىدؤملا هلوقىفورخلا هوحوبامهنع ىصفت نا نكما ناو نيتطرولا كنيتىف
 اضيا ماكنملا دنع ةعونمم ىهرخا تامدقع ةناعتسالانمدبال لب امهف فاكريغ كلذ

 قرخلا عانتماو تاوءسلا ةكرح ماود اهيلع ىنملا ةسدنهلا لوصأ نم ريثكو هلوق )
 وه 2 روع مط اكل مم 22 يديحووو وج 5 حت يكتم >> صو حو كعك ا#

 ©( مايتلالاو )



 يك هع »>>
 زوون ةلئاقم ماسجالا تناك هدارفا نه ماسحالا بك رتوءزلا تبيئاذا اهسلع م'ئلالاو
 ةكرح كالذالا ةكرح نوكيلب ةيقتسما دك ركانم رخ الاىلع زونام اهنم لك ىلع
 ماود نم هملا اويهذام تبن إف جوةتسم تاكرح اهئاز>ا تاك رح نع ةرابع ةرب دم

 قرخلا عانتما نمو مهدنع ماودلا ل.ةحنال ةيقتسألا ةك 1اذا تاومسلا ةكرح
 تاثاىلع فوطمه ريثكو هلوق ةيقتسملا ةك رعللاهلوبق مدعىلع هتانتبال اهيلع مايتلالاو
 وه ةسد:هلا لوصانم هلوقو ةفسالفلا تالظ نم اضيا لوصالا هذه نوكيف ىلودهلا

 عيجو نيالاك ( ضارعالاض»ىفوهاعاهلوق ) ةفسافاا لوصانهعضومعقوفيرتوا
 هفعضو 2( فير.تا ماك نم وه لبق هلوق ) اهدو> ون لوش نم دنع ةيدسألا ضارعالا

 رهاظلاو ىلاءتهناذإ رباغهدو> وم نءةرابعام نوكيفملاعلا نمضرعلانال رهاظ هيلا راشااك

 ثداحلكلاو ضاىعااماونايعااماملاعلانا هربرقتو ليلدلا قاسم ىلا ةيلاجا ةراشا هنا
 ناوك الاوناولالا ثودحدهاشناكماس>الاورهاو1اىف ضاىعالا ثودح دهاشنانال

 هنازحا عيمجم ملاعلا/ ثداحوهف اهنعلاخ ريغو ثداوملا لة وهامو اهيف .اورلاوموءطلاو

 قابو( ضايبلاو داوسلا | تافصنع ازارتحا فيرعتلا مانهوه لق «رهاوجلاوا |

 ىلعامهييكرتب لص ناولالا | ضايبلاو داوسلا لبق اهلوصاو ( ناولالاك ) ىلاعتهللا
 طلخاذا الثم ةفاتخمموحو بيكرتلاب قاوبلاو اضيا ةرفصلاو ةرضخلاو ةرجاليقو

 بلغنا ضايبلا مه داوسلا ([[ نوكسلاوةك رحلاو قارتفالاوعاةجالا ىه«ناوكالاو)

1 

 ةيلغداوسالناك ناذفءوضام#«طاخاذاوةيدوءالص>داو!!بلغناوةربغلا لصح ضانلا

 طلاخاذاوةرفصلالصحءوضل !بلغناوةَعَلا لصح رثك اتناك ناوةرّالصحءوضلاىلع

 اهطلاخاذ'وةي راحت زلالصح ضارب ةرضخلا طلاخاذاوةرضخلا لصح قرشمداوسب ةرفصلا

 ةيلينلا طااخاذاو ةيلينلاتاص>ةرج لياقمهداوسةيئاركل اطلاخاذاو ةيئاركلا لصح داوس
 ةسجاهاوصا له> نم ,هنمو ةفاتاناولالا رئاس سا.,ةاذهىلعو ةيناوجرالا لصحة روس

 هحوولوقا ( لاعاقجالاىهناوك الاوهلوقلالوصا ناولالا عيج لعج نم مهنه وهرك ذاك

 رخآ لوصحاةوبسهناك ناذهسفن ىف“ىشال ربتعانازيللا ىف لوصحلا ىنعانوكلا نارصحلا

 نكما نافرخآ رهوجىلا سايقااب هلربتعاناو ةكر كر خآآ زيحىفوا نوكسفزملا كلذىف

 لوالا مسقلا فرصا ىلع دروااوعاقجالا وهفالاو قارتفالا وهف ثلاث' امهنيبلاممبنا
 ريصحلا نالطب مهضعب مزتلا رخآ نوكب قوبسم ريغ نوكينازو<هنانوكسلاوةك رحل ىف
 هلوق )هيف جردناف ةيقوبسملا دق نوكسلاىف ربتمرل نه مهنهو اسماخ امسف هلعحو



 هه ه6 2-

 مو-طملل مسا وهفمضلاب معطلا اماو ةقوذملا ةيفيكلا وهر مألاب مطعج ( موعطلاو
 ريغ ةريثكف تابكرملا اماو اهطث اسب ىهو ةيققحلا ىا ( اهعاوناو هلوق ) ماعطلاك

 نظيو اماعوضوم نيباهث ةروا#لاهم كردي رثكاوا نامءط ةقيقحلاف ىهو ةطوبذم
 صفعلانا قرفلاو قاذملاىف نابراةمامه ( ضدقلاو ةصوفعءلاو هلوق) دحاو مط اهنا

 ةدشلاب امهنب قرفلا ناكو طقف هرهاظ ضب ضباقلاو هنطابو ناسالا رهاظ ضرب
 نيب هلعاف لادتعالو ةموسدلاو ةوالحخلا نبي طيس مط ىه ( ةهافتلاو هلوق ) فءضلار

 قوذلا ةلآ ةيفيك نم هسفنىف هءرقو ةفاطالاو ةفاثكلا نيب هلباقو ةدوربلاو ةرارحلا

 ةرابع لصالاىف ىه ىتلا ةهاذتلابىعس اذهلف ارهاظ اساسحا هب سالو امف رن ئيال داك

 هطلاذع ”ىثدنم لادعنال هفث اكت ةدشل مسجلا ون عدمها اماو معطلا مدع نع

 لت ملام ةماعالا ةبوطرلا

 كلذ دتعف هلماح ىف

 طيسب ىوق عطب هنه سد
 كلذ :نوكي نأ" بيرم

 ال ةعستلا دحا ىلا امحار
 ىل-ع لد ءارقتس الانا

05 > 1 
 (ةصوص# ءاعسااهل سدلو

 ةاالكلو ”نطتلاو ”ةضوخلاو :ةصوفعلاو :ةحولملاو

 عاوتا بنك رثلا بسحب لصحمو ةهافتلاو ةموسدلاو

 ءاعسااهل تسداو ةريثك اهعاون'و ( ع.اورلاو ١ ىصخمتال
 00 د سلالا ناوك الا ادغام نا رهظ:الاو:ةصوصخ

 نايعالاو ضاىعاو نانعا ملاعلانا رر اذاذ ماسحالا

 ضارعالااما ثداح لكلا لوقنف رهاوجو ماسدحا

 ةاظاادعبءوضلاو نوكسلادءب ةكرحلاك ةدهاشملاب اهضعف اس. عافتنالا ةلقل اهنثكو

 مدعلا نايرط وهو ليلدلاب اهض.بو ضايبلا دءبداوسلاو 5 و اهرماب .اوق«إ

 « امك» اهتفاضاب اهنلا 8-3 نا كلذ ىف اوفتكا لب امنازاب ءامسالا عضوو اهعاونا

 هلاهرفانموا عبطلل اهنكالم ىلع لدباع اهفصووا حافتلاو درولا ةحار لئماهلءاحولا

 ناشلالب طقف برعلا ةغل كلذ سدلو كالذ 0 ةبط ةحمارو ة ةندنم ةحمار لاشاك

 ىناىفمهلوقديلع لديوإ) غاناوك الا ادعام نا رهظالاو هلوق ) تاغللا نم انغاباهف كلذ
 * يمحسام ىلع ىلاعت هقحىف لرعستف جازملا عياوتن م اهنا ىلاعت هنع ةسوس#لا ضارعالا

 ميسقتىف مهضعب هب حرصام ضقانيو ةنسلا لها لوصا قباطيال كلذ ناك ناو

 رهوج نه رثك اىلا جاتحال ةرهاظلا ساوملاب ةسوسىلا ضاىعالانا نه تادوحوملا
 كلذ دارمو هنظبسح عقاولا ناب ىلع حراشلاهركذام لم نأبامهقيفلث نكماناودحاو
 برقا نوكيل لازاعالا ةدعاقىلع كلذىنبدقو دحاورهوج اهضو .عزاوج ناب ضعبلا

 ملالاو ةردقااو ةويلا لثم لءجاذدهلو تادوجوملا ماسقا طبض نم هددصب وهام ىلا

0 020 



 سه هه زتج-

 نايرط لمجمل ( كلذ دادضا ىناك هلوق )ب كلذ ريغ بهذملا ناكن او ةينبلا ىلا جات ان 0

 ىرعشالا ْعشلا بهذم وهام ىلع اهئاقب مدع ىلا اباهذ ضاىعالا عي اماع مدعلا
 نعرداصلاذا هلوق ) “ىحعسام ىلع ةطسفسلانه ”ىث نم هيف لبهدنع ىض م ريغ هنأ امل

 دصقلا نا اولاق مهنيب اهف روهشم مالك اذه 6 انداح ن وكي رايتخالاو دصقلاب ىلا

 هلع ضرتعاو ةرورضلاب لاحم دوحوملا داحما ىلا دصقل اذا مودعملاب الا قلعتسال

 لبنامزلاب همدقت بحال امكف ىباحالا داحالاك ىدصقلا داحيالان أب نرخأملا ضعب
 ىنامزلا مدقتلا ناو اقرتفا امناو نامّزلابال تاذلاب اذه مدقت بحي كلذك ت اذلاب

 اعر دصقلا نا! همدعو ' مسدقلا نال مدعلا ىفانب مدقلا ناذ كلذ دادضا ىف اك

 دوجو ىف ايفاك نوكيال هيلا هدانتسا مزلالاو رهاظن هناذإ ابحاو ناك نا

 رخأتيف دوصقملا دصقلاب ”ىثلا نع رداصلا ذا باجي الا قيرطب

 اذا اماو هتلع لامكتسا ؛
 رخأت زوي الف انفاكناك
 الا ع دوصتللا

 نع لولعملا فل مز

 ىلا ديتتسااو ةزؤرضلاب اداج نوكي لآ ّ

 لولعملا ل 8م ةرورعض مدق مدقلا بحوملا

 ثداوحلا نع واذنال اهمالف نا عالا اماو ةلعلا نع

 0 ةمدقملا امأ ثداح وهذ ثداوحلا نع ول الام لكو
 نلا كارم ةماثلا هقاع 3 8 دل

 .اةل .يسىا ,,  || امانا داحاهو نوكسلاو ةكرخل!نع والخال اهنالفىلوالا
 كلنا ناك اذا دسقلا ١ ؛ 00

 0 00 ىف نوكلانع وائال رهوجلاوا مسجلا نالف ولخلا مدع
 ءؤاهتناوا هلاوز زوحي ا 1

 1 لمأت . . || ةلمعب زيملا كلذ ىف رخآ نوكي اقويسم ناك ناف زي>

 3 عد“ أ للا كلذو رضا" نوكب انوبسم نكين ناو نك اق ١
 بحوملا ىلا دنفملاو 2 : 1 ُ 0 ا 3 .

 0 : دا نان 6 يا 4ياوق ىوم ادهو دارا رخآ ريد قلد

 ادننسم ناك ءاوس (محدقلا : 0 5 5 0 9

 لدا ىلعةيكافلاةكر هلاك ةئداح تالددتوتاريغت هدوحو عين دق ناك ناو هلصاب دق

 بجيالوالثم ثداح مد.ك اممدعارما نوكت نازو<ةطساولا نأب هيلع ضرتعاو ميكا
 ةهبش هعانتما ىلع مق ملام ةبترتملا مادعالا ىف لساسةلاذا هتاذإ عنتمم مدع ىلا هؤاهتلا

 بحو اذافهدو>و ةلع مدع ىه "ىلا مدع ةلع نأب هنع ع 3 انلو ةح نع الضف

 عم مدعىلا مدعلا للع ءاهشنا بد> ود هناذإ بدحاو دوحو هل دوح>ولا للع ءاهتنا

 ةكرملا مهلوق ىنعماذهو هلوق ) ةلخاءذهىف ربدتلا نسحأف دوجولاكلذ بلسوهدنا ذل
 نوكلاب هفاصتا دنعالا ةكرحلا فصوبال رهوملا نا ىلع موقلا قفتا ( نانوك
 لوالا ناكم ىف ىناثلا نوكلاب فصتن ملام نوكسلاب فصوبالو ىتاثلا ناكملاىف لوالا

 نينوك عوحب نوكسلاو نيناكم ىف نيثآ ىف نينوك عوج ةكرملا نا مهضعب راتخاف



 م ه١ رح :؛

 ءزج هنيمب وهف ةكرحل ءزجوه دحاو نوك نوكيزا هيلع دربو دحاو ناكمىف نينآىف
 عاونا دوجو ىلع اوقفتادق نيملكتملا نا ىلع ىناثلا ناكملاىف لوالا نوكلاك نوكسال

 ءاقس لوشال نم دنع لوقلا اذه ىلع نوكسلاو ةكردطا دو>الو اهتءبرا ناوكسالا ظ

 لوالا لوقلا ىلع هيلع دربو ىناثلا نوكلانع ناترابع اما ىلع نورثكالاو ناوكالا

 فالتخالاونوكس وه هناكمىفوهنيعب وهف ةكرحوه دحاونوك نوكينا ناوكالا ءاقبب |
 فالتخانا لعاوقبطادقذادمب ريثكديف سيل نكل باشلاو عسل نيب فالتخالاك امهني |

 | ةقيقحاهنم دوجوملاو ةيرابتعالا ضراوعلاب لب ةيئاذلا لوصفلاب سيل ناوكالا عاونا

 اذهانلق انك اس نوكيالاعاكر متم نوكيالف ثودملان[ىف || ةمدقملعنم ( ليقنافهلوق ) |
 ا0001)] لع ىعدملا ملت نم هيفا [رضيال منا | ىلحنال نايعالا نأ ةلئاقلا |
 اهيلع ثددحتو ناوكالا هيف تددعت ىلا ماس>الاىف || نوك لاو ةكرحلانع |
 ضارعالا نم امجنالف اهثودح اماو نامزالاو راصءالا ||[ ضارعالانم ام+الفهلوف) |
 ىلا لاح لاقتنا نماهبفامل ةكرحلا ةدهام نالوةيقابريغىهو | ضرعتدقو ( ةابريغىهو |

 لك نالو اهبفاني ةيلزالاو ريغلاب ةيقوبسملا ىضتقت لاح || ذخألا ريثكت ةمدقملا ءذهل |
 نوكس لكو رارقتسالا مدعو ىضقتلا ىلع ىهف ةكرح (| ناكمالا ردقب بلطملا اذه |

 ةرورضلابةكرحلا لباقوهف مسج لكناللاوزاازئاج وهف || بلغ ىذلا كارءلاوهذا |
 ةمدقملا اماو همدق عنتع همدع زو اهنا تفرع دقو || ىذلا لاضنلاو نرق هبف ظ

 مزل لزالاىف تبثول ثداحلا نع واح الام نالف ةيناثلا ىربالا دعاس هيف حد

 لوالا ثاحا انههو لاحم وهو لزالاىف ثداحلا توبث || ولذؤعال هيف لاقبام لكنا |
 ماسجالاو رهاوجلا ىف نايعالا راصلا ىلع ليلدال هناا | 5 لطب اك تره نع

 | ( هلاو ) قبس ( ريقلاب ةيقوبسملا ىضتقث لاحرىلا لاحنملاقتنالانم اهيفالدلوق )
 هيلع درب نكل رخأتملا ثودح مزاتسي قبسلا اذهلثمو مدقنملا عم هيف رخأتما .عماجال

 اذه ريغلاب ةيقوسملا ةكرحلا ةيهام ءاضتقا سن الف ةكرحلا سذج ريغ ريغلاب دراا هنأ 0

 اذكوةكرحلاقلطب ثودح مزا بالا ذهفاهنهرخآ درشاهنمدرف لك ة بقوبسهداراناوىنمملا |

 ةكرحلا تاز ج كلذكناك امنارارقتسالا دعو ىضقتلا لعىه ةكرح لكملوق ىلعدرب
 سايقدقمنيف ( همدق عنتع همدع زوجام لكنا تفرعدقو هلوق ) انودحالا مزايالف |
 1 1 مي همدق عنتع همدغ زوجام لكو همدع زوج نوكس لكاذكه لوالا لكشلا نم ظ

 27 || نوكس لك ىرغصلا ىنغم نا هيلع دزب نكل امداح نوكف همدق عنتع نوكس لكن أ
 1 77 227752552222227 2522م جت مع دج ب جت



 سك ه7 انس

 ىربكلا ىنعمو ىتاذ عاتتما همدع ىف سدل هنأ ىنمع هناذ ىلا ارظن همدع زوحب

 رركشب الف همدق منتع ريغلاب الو تاذلابال ىا ةاجاىف همدع عنتع سلام نا

 أم عانتما هيف سيل هنا همدع زو< نوكس لك هلوق ىنعم لاقيف فاكتب ناالا طسولا

 قع هاش ةدهاشملا ىا ةرورضلاب هلوذو لعفلاب الو.قىا ةكر دلل لباق مسج -> لك هلوقو

 | ىىنم دحاو 7 ةمواعم ل لعفلاب ةكرحلاو ىرصنعلاو افلا َّق 0 مسجلا نأ

 0ص ذآ

 لاشواأ 3 هاقو ةدهاشملاب |زيوعم نوع الو هنادن مو نيكل دو>-و ماع هناو

 ىا ةكرحل لبا مسح لك أأ نيب لوي ىلا ةدرحلا سوفدلاو لوقفلاكالصأ
 الصا هك رح ىف عانتمال || ,دودو تيثام ثودح ىعدملازا باوجلاو ةفسالفلا
 زوج ةلئاقم ماسجأل اذا ١ ا راو يملا ناعالا وهو تانكتلا 0

 ريحىلا اهم لك لقت نأ |١ تدب لما نيباملع ةنانريغ تادرحلا دوو 00
 لا مال اضيا ةيفورخ الا ] نارعالا مدح ثودح ىلع لدبال ركذامزا ىتاثا *
 فطع © عنتع هناو هلوق |١) كاد ةنودح الو هت ودخ ةدهاتملا كردملام اهنمذا

 هلوق ) ىلع لوخدم ىلع !| لاكشالاو ءاوضالا نم تاومسلاب ةءاقلا ضاعالاك
 سيل ' لزالا نا ثااحالا ||! نال ضرتلاب ل ريغ ادهنا نا راوملا و تادادتمالا «٠

 2 .الام هلوقل عنم ( عاةرابع | ةرورضض ضارعالا ثودح د نارعالا ثودح

 ىف تن ول ثداوحلا نعء | ةلاح نع ةرابع سدللزالانا ثلاثلا . اهءالا موقتال اجا

 ثداحلا توب“ مز لزالا ظ دو>و اهف دنبملا دو>و نم مزاي ىتح ةصوصخ#غ
 نا هنا هصخلا لزالاىف || وا ةءاوالا مدع نع ةرابع وه لب اهيف ثداوحلا

 واللا كاوا م يار هاجم ريع ةردقم ةنهزا ىف دوحولا رارقسا نع

 ثداسلا تو لزالاىف || ةثداحلا تاك رحلا ةيلزا ىنممو ىضاملا ٍبناجىف
 0 مادام ع نسأل ةيادب ىلا ال ىرخا ةكرح اهلبقو الا قرر نمام هنا

 اما لزالادا ركذابم مزال || يثال ها نول مو ةفيسالفلا بدع سس
 وا ةرظوالا مد نم ةراعرإ هلا تول ةكرملا تايئزج نم
 لا ا جلا نمضوف الا قلطلل دو>والهناباوجلاو ةقلطملا

 كوالا تاكو موهوب هيدا تام زجلا نم ىلزج لك ودح عم قلطملامدقروصت:ءالف

 رهاظف ىلاعت هتلزا ىلا رظااب ىناثلاو ةههانتملا ريغاا ثداؤحلا .ةئلزا ىلا رظنلاب
 لك دعب دجوب نا زو. اك هناذ لوالا ىنمملاب ثداوحلا ةيلزا ىف عانتماال هنا.

 .قرفلاوثداخ ثداح 0 دجوننا نوم كلدك هل ةياهن .الامىلا ثداخ ثداح .

 تاسزجلا نفض ىنالا قلطإلا دوحوآل ب هركذ امو هيلع ةلالدال امم مهني



 م هم 1-
 | اهرا رمت-افةيهانلاريئلااماو ةيهان لا تارئزلا ىف رهظي اعف هثودح مزلتسي اهثودُخل
 لاطباىف هدهج لام نابرجلا لع بث ةرورضلاب قلطملا رارمتسا مزاتسي ادباو الزا
 | قيبطتلا ناهرب نايرح نم ىزارلا مامالا هركذام ىلع ءانب اما تايثزملا ىهانتال
 ا 15 لوقلام لع وا بقاعتلا لبدس لعولو ةلخلا ف: ةوخولات حم لخدام لكف
 اقوسماهنم“ىشاهنع دشيال ثياهعدج ناك ريغلاب اقويسم ناكامل ثداوحلاك إتنم دحاو

 نوكيالنا مزا الاو اهتلج نم نوكي نا زوال ريغلا كلذنا مث ةرورضلاب اضيإأ ريغااب

 ناذهو ثداوحلا ةللس هب مطقنيف اهنع احراخ نوكي نا بح لب اعيج هانضرف ام
 لبادياهانتم اهنم دوجوملاذا هيريضال نكل ةيدبالا ثداوحلا ىهانت ادافا ناو نالمادلا
 لكلب قاب ناكمالا ىف قبسال ثيح لعذلاب دوجولا ىلا اهعيج جور نكم ال لوقت
 لمفلابىهانب الام دوحو نا لاحلاو ىهانءالام هدمب دحو.نا نكمف اهم دحوب غابم

 ةضراعملا ىرع ىرحن © زي>ىف م-> لك ناكول هنا عبارلا هلوق ) لام اداو الزا

 ىواملانم نطابلا مطسلا وه زبملا نال ماسجالا | نع ناولحال رهوجلاو
 زيملا نا باوجللاو ىوحنا نم رهاظلا مسالا سامللا | بحتلاو ذيح ىف نوكلا
 مسجلا هلغشي ىذلا مهواملا غارفلاوه نيماكتملادنع انهدخلا هك 1 6

 1 ل را يلا هررملانا تاديع تلا عنا و هداه اهبغ دقي :
 نم نكمللا ىف رطدحا جرت عانتماةرورمذ ث دح نمهادال , ١

 ( ىلاعت هللا و هملاعلل ثد اورزاثدعدلز تب 2 لس درع نب از 3 و 4 هب 5 ىلا 0 ا 7 لكل نوكي نا مزاي ال

 « ىا » همر نمو نوطالفال كلاثلاو باوملا ىف رك ذ ام وهو نيملكتملل ىناثلاو

 لك نيبهذلا نيذه ىلعو هيف لاحلا مسجلا دعب ىلع قبطنملا درجلا دوجوملا هنا

 ةجاح هيلا تسمالو لاؤسلا ف ضرع ثااثلا بهذملاب قلعتب مل املو ةتبلا زيوعم مج

 موهوملاب هديق ( مالا هلغدي ىذلا موهوملا غارفلاوه هلوق ) هل ضرعتس مل باوجلا ىف
 هديسقنوانذرفو انمهو درج وه اع هعارفو هقيقح هب ىلتك نكملاب لوءٌم ناكملا اذا

 لب مو_هوع سدل هعارف نال هلذشيال غارفنع زارتحالل سبل م.دجلا هلغشي ىذلاب

 هبق هداعبأ ذوفنو هايأ مسجلا لعشم نأ ىلإ ةراشاو زيملا ةهام نع تفشل دوم

 نال رهوجلا هلغشي دق زيإلا ناكناو مسجلا ل4 ىلع رصتقاو ههوهفم ىف ريتعم

 ةرابع زيللا نوك ىلع ةهبشلا ىنبهو زيلا ةيهام قيقلال ةءشلا عفد درحم هضرغ

 دحا جرت عانتما ةرورض هلوق ) ءزجلا ىن ىلع مطسلا دوجو ىنبمو عطسلا نع
 || قفوا ناكل ثداحلاوا ثدحلا ىفرط دحا لاق ول ( عجرم ريغ نم نكملا ىفرط

 ( بهذما )

 حسيب ل ٠س سس ييييييييب سس سس سس سس بنس يي سس سس سس جسيي يي بسببي اياه مه سس سا



 هه >>
 وقع نيكل نيثدولا 3ع حكام ىلع همالك ىنب ةهنكل ماقملا بسناو يىهزولل

 ءامدق هبلا بهذام فءذو ةرورضلاب ناكمالا وه ة>احلا ةلعءنا نيمدقالا لوق

 ىا هلوق  مهنيب ايف نالتخا ىلع اهطرشوا ةلءلاوه ثود-حلاذا نم نيملكتملا

 دو>ولا بجاولا تاذ ءازاب همضو ناكزاو ظفالا اذه ناديرب ( ها بحاولا تاذلا

 تاذلا لونا ةلزتع هللا انلوق راص ةيهولالا فصوب اندنع كلذ زايتما ناكاا نكل
 ىناذلامدقلاو دوحولا بو>ونع ةرابع ه.حرسدامىلع ةيهواالاو ةهواالاب فوصوملا

 تاذلاوهلاق نا ةوقىف ىلاعتهتلاوه ملامال ثدحملاو هلوق راصفريغلاب ةيقوبسملا مدعىنعا

 هفشاك ةفص *ىش ىلا جاتةحالو هتاذزه هدوحو نوكيىذلا هلوقو دوحولا بحاولا

 هلوقو دوحواا بحاوال
 الو هنافص ىقال ىا الصا

 *ىشىف جالاذا هلاعفا ىف

 نوكيال ةريغ ىلا كلذ نم

 مصيالو دوجولا بحاو

 هناذزع هدو>و نوكبىذلا دو> ماا 1 تاذلاىا

 نمناكل دو>ولا زئاح ناكولذا الصا *ىشىلا جاتحالو '

 - مساحلاءل انا عم هادو اعل دع طعيالق لالا ةلج

 نا 0 بي رقو هلأ كيم 0 اع 0 ام

 7 : 8 «ال اد.د 3 00 5 0 : 1

 ا و اللا 0 تانكمملا ةلج ره ناكل
 ليلعت 6 دوجولا زئاج 0 ا 1

 3 ملاعلا 0 مخ لاتتلا لاطب اىلا راقتفاريع نم عناصلا دو> و ىلع لياد

 0 .0 م . . || لساستلانالطب ةلدادحاىلا ةراغاوهلب كلدكسيلوه
 تانلأ ىنعا ىلاعت هللا 7 1 : 0 ١

 : تحاتحال ةياينملاال:تانكلاإةللس ضل ا
 ولذا دو>ولا بحاولا 7 4 3

 مزلهريغ ناكلب كلذك نكي اهضعبالو اهم فن نوكتنا زوحبال ىهو ةلقتسم ةلعىلا
 3 5 ا اهنع احراخ لب هلاعلو هسفنل ةلغ “ىقلا نوك ةلا
 3 : 3 ا رسل 0 7

 01 اا اولا اوس عت اره حا نارو 4 دك و ةاساسلامطقن.و ابحاو لو 3

 ضع 37 ثدحمو نكمي هنأ ك3 عيمج هان م 0 عمال هنا نموا

 52 م ىنام'او وك 0 تل صلئام 5 انمعاانا ١ | 12 ضنا هسفنل 1 55 1 1 دن ا

 جراخ اديها فل هل كلذك وه يع هج قم كيعم مم نول ف هلادم دوحو ىلع ةمالع لمينا

 لوالانا,عزنهوةرابعلاو رابتءالاىفالاامهنبب قرفاللب ( لاش امادهنم بيرقوهلوقرل هنع
 نيملا مالك لمحل حراما نا ديل ناكمالا كلسم ند ىناثلاو ثودحلا كاللسم ند

 تانكمملا دةلئططالص بترتواهاو# زر هيلع كانهمناك ناكمالا كإسهملا هدر لب هرهاظ ىلع 5

 *ىشاهنم ذشيال ثيم اهعجاب ةيهانتملا ريثلا داح آلا تجاتحاىا. 6 ةلعىلا تجاتحال

 هنوكل نكميو هتازجاميج دوحوب دود وم ىنعملا اذ, داح آلا عوم# ِناذ داح آلان
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 | نكمت لكو ءزجلاريغ لكل اذا داحآلا كلتنم لكل رباغمو ةنكمملا داح آلانم ابكسع
 | ريغ ةلع ىلا جاتحمال ىنمملا اذهب عومجملا تلق ناف ةلعزم داح الل ديالف ةلع هلؤدو>وم
 أ ءذحاو لكل ناضرتلاو هلازحانه دحاو لكريغ هيف سلذا هلازجانم دحاو لك ة لع

 ةلعىلا عومجلا جايتحا ناب ضرغلا سيل تلق هلبقام ىه ةلسلسلا ىف ةلخاد ةلعاهنم
 أ ىلا ءاهتنا ريغنمهليقاع اللءمداح آلا كلتنمدحاو لكن وك لاطبا لبداحآلا للعريغ
 أ رابتعاب لاعىه ىتلإ تانكمملا عيجريغ *ىشدجوبال ريدقتلا كلذ ىلعذا كلذك سيلام
 للعلا كلت عيج تالولمملا كلت عيج دوجويف ةيفاكلا ةلعلا تناكناف رابتعاب تالولمم |
 ضعبلاكلذنوك مزلاهنماضعب تناكناو انالطبو اموزل ظوهو هسفنلةلع ”ىثلا نوكمزا |
 اذاوهللعو هسفن اهتاج نمودئازجا نهءزج لكف تاك عيا ىفىف اكلاذا هللعاو هسفنل ةلع ظ

 0 لا ل يل لإ ىلإ ])] ملا سطع انهتوك لطب
 نوكينا نيعت اهضعءبوا
 دوحوملاو اهنع احراخ

 مج نع جراحلا ظ
 تدق هيضلؤت تافكتملا
 هب عمطقنيو بحاولا ظ

 نا نم سال ذا ةلاسلا

 داحآن م “ىث هيلا دنتسي
 ةلع ناك املالاو ةلساسلا"

 اهل افرط نوكف اهل

 لاق نك ةلاحم ال هب ىهتنتف

 | «لذهو » ىلع ةلالدلا هبميدنا دارا نا للستلا لاطبا ىلا رقتفم ريغ ليادلا اذهنا
 || رهظا همالك نالطبف هناكما عموا ىهانت الاهىلا ةلسلسلا باهذعم بجاولادوجو
 || ناو ليلدلااذه تامدقم نم سال هلاطبانا دارا ناو كلذل فانم بحاولا تودثنال
 ' |١1 هلوق ) لوالا ىنملاىف عازنلا امتاو هيف عازنال قح كلذف هنع رخأتم هلامزال ناك

 | ناس لوالا ناكلسم بحاولا تادئاىف موقللل ( قيبطالا ناهرب ةلدالا روهّشم نمو

 | بجاولا نودب دوجولا هلميال اهيهانتم ريغوا دارفالا ىهانتم ناكءاوس نكمل نا
 | نم ةلساسلا ىهانث هدوحو نم مزايو ٌةتبلا ب>اولا دوحو ىلعلد» نكمل. دوحو

 ىهاننال عانتما ناب ىناثلا هيلع تهرناك ل مبقلا اذهنم لوالا ناهربلاو للعلا بناح

 | ةمدقم كلذ لعجمأ لواعملا ٍبناح نموا ةلءلا بناحنمناك ءاوس ةحراخلا تادوحوملا

 00 ( تابثال)

 أ إ

 ضرفننا وهو قيبطتلا ناهر ةلدالل روهثم نمو
 دحاوب هلبقامو ةلج ةياهنلا ريغىلا ريخالا لولعملانم

 لءجين ناب نيتلا قبطن مثىرخا ةلج ةياهنلا ريغىلاالثم
 أ ةيناثلا ةلجانم لوالا ءازاب ىلوالا ةلملانم لوالا
 نم دحاو لك ءازابزاك ناف ارج لهو ىناشلاب ىناثلاو

 ظ لاحم وهو ازلاك صقانلا ناك ة يناثلا نم دحاو ىلوالا

 | ىف 'ىث هللازابدجوب ملام ىلوالاىف دجو دقف نكيمل ناو
 | ىلوالا ىهانت هنممزايو ىهانتتو ةيناثلا عطقنتف ةيناثلا

 ىهانتملا ىلع دازلاو هانتم ردشالا ةيناثلا ىلع ديزءالاجنال
 ةرورسذلاب ايهانتم نوكي هانتم ردش



 مك ١١ وجع
 مس هع

 تم لخدامف نوكي اماقيبطتلا اذهو هلوق) قيبطتلاناهرب كلذنهو بجحاولا تابثال

 ظحالينا لوالا ٠ نيهجو ىلعروصت. نيت ا نيب قيبطتلا(ضحم ىمهووهامنوددوجولا
 نم نينثا لكنيب نيئزج قابطنا مهوتبو نيتلخلا داحآ نه دحاو لك ةيصوصخ
 عمتجاو بترتملا ريغو بترتملاو مودعملاو دوجوملا معي هجولا اذه قيبطتلاو امهداحآ

 ىلع اذ+ لالدتسالا اننكعالف ىهانتال امف هنع ةرصاق ةيرششدلا ىوقلا نكل بقاعتملاو
 ايف قابطنالا ظحاليو لاحالا ىلع نيتلا داحآ ظحالينا ىناثلاو « اهتم“ قش كا
 تادودحوملا نيب مف نكع ه>ولا ادج قءبطتلانا ىلع او طادقو كلذك ايهداحأ نيب

 تادو>وملاىف ارفلتخاو ةفرصلا تامودءملاىف نكءالدناو دوجولاىف ةعمتملا ةءترتملا
 اهيف نيتلْلا داحآ نال اهنف هنايرح ىلا ا بهذف ةعمتجا ريغلا وا ةيترتالا ريغلا

 صالا سفنىف ضءمسائضعب امهداحآ قباطتل كلذ ىفكف ةلطاىف دوجولاب تفصتا دق

 بهذوانلعف بسحالو ىمالا سفنىف اهداحآ نيب ق:اطتال هنافةفرصلاتامودعملا فال

 سفن بس اهني قباطت الف ةقيقح ةمودءمةبقاعتملارومالا ىف ةيضقنملادارفالا نا ىلا« امكملا

 تادوجوملا اذك و الا |! نور .دوحولا تم لخد ايف نوكي افا ق.طتلا ان
 فصوتال ةبئرتملا ريفلا || ضقلاورالذ هولا عاطقناب عطقنب هنا ض ىمهو وهام

 طحالب 11٠ قياطلاب | ميرا لال ادع نس طل نا
 000 م تاموامءالو 2 نينثالا نم ةيناثلاو ةياهن

 ةبث سم اهنم دحا لكل نيعي 110 ديالا نا

 ةقطانلاس وفالاوةيكافلا تاك رحلاىهانتالاوزو>اذهلورخآ درف نود درغل امهنم درف

 ةنمزا ىلا اهتفاضا بسم ةرنم ةقتطانلا سفنلا ناب هيلع ضرتعاو ىذاملا بناح ن

 نيققحلا ضعب هنع نبع مهدنع ررقت ىذلا هجولا ىلع هيف قيبطتلا متيف اهثودح

 ولحم دقو نامز قل اهنم ثدحن دقذا ةنمزالا بدبي ربا ب باها بي رثال سوفنلا داحآ نأب

 امونامزلاءازحا بيتر ترا.:ءاباهداحآ نيباهيف قبطنلا ىرجالفاهنم ”ىث ثودح نع ناهز

 ناك ءاو_س نامزلا ءازجاىف ةثداحلا سوفنلا نيب قبطن نتن لوق نا ضرتءللا ناك

 اهداحآ ىهانت مزلتسي اهيهانت نافذ رثك اوا ادحاو ءازجالاكلتنمدحاو لك ىف ثداحلا

 اضياولاقاضيا لامحالااذه مفدي رخآ باو>ىلا راشا هانتم نامز لك ىف ثداحلا نال

 عانتمال دوجولاىف ةعمتم ريغ اهثودح ةنمزا ىلا ةفاضم اهنا ثدح نه ةذوخأم ىه
 نطفتيمل نمو ةبترتم نكت مل اهدحو سوفنلا تاوذ تذخاذاو ةنمزالا كلت عامجا

 قيبطتلا ناهرب نا هيلع ىنبو لاّمحالا كلذ ءادباب لوالا باوجلا لطبا ةقيقدلا 0
 | دب ضرع لاح ضرعت مل هنا بجعلاو ةنمزالا رامثعاب ةمترتم اهنوكل ةقطانلا ننوفتلاو



 مه +
 ديرب (دادعالاىهاننال ىنعم نال كلذو هلوق ) لايخ فرطالو هرملو ىناثلا باوجلا ظ

 نم *ىثام فصتءامزا ىنمع دوحولا ت ةلخاد دادعالا بتارص نم ةينيع لكزا |
 نا ع روصتت اهنم ةرثيم نا دادعالا ىهانتال ىنممو هتبلا ةهانتم وهف ءاشالا

 ىلا اهجورخ ليما هتردقو ىلاعت هملع تاقلعت عيج اذك و ىرخا اهقوف روصتب

 ةوقلاب كلذ دعب قبامو ءانتموهف اهنم لعفلا ىلا جرخام لك لب اهواهتنا مزلالاو لمعفلا

 ةنكمملا بتارملاب وه اعا ضقنلا نا ىلع لدن ههالك لوا نا ٍلعاو لاكش الف انتم ريغف

 | عنم هيلا راشا ىذلا باوجلا صخل»هو روهش:ا ىنمملاب اهيهانت مدعف كشالو ددعلاب

 دقو لوالا ه-حولاب الا نكعال اهنيب امف قيبطتلاو ةمودعم امنال اهيف قيبطتلا نايرج

 | ناديلع دريوقيبطتلا ناهرب ىنانبال اهيهانت الف هنع ةرصاق ةيرششبلا ةوقلا نا تفرع ظ

 هتامولعمو ىلاعت هللا تارودةمىف لاخلا اذكو لاكشالا دريف اهةيبطتب ةءفاو ةيلاعلا ىوقلا

 هيف مالك الو ةملا ءانتموهو داحالا قلعت ةردقلا هه قلمتام ىلع قلطيدق رودقملا ناف |

 | اا]او ”دادعالا "ىهانتالا قنع نال كلو 0
 رخآ هقوف روتبالدحملا ىهتتنال اهنا تارودقملاو || 6 نب دا 0

 0000 اة رن رلاو لخدب هك ةياين ال ام نا ىمعال | 7 0-0-2-0
 3 ّ ملم هانم: رع وهو رودقملا ْ

 قدصينانكميالو دحاو ملاعلا مئاصناىنمي (دحاولا )| . ." ظ
 9 - 5 ريع هنأ قلاف مولع ا امأو

 روهشملاو ةدحاو تاذ ىلءالا دوحولا بحاو موهفقم 7 رثك ا ةعلا 5 0

 هلوقب هيلا راثملا مناقلا ناهرب نيملكتملا نيب كلذف || يب ل. ٠
 هناءرب رقتو # 5 #7 مولعملاو نكمل 4 ١ أ هنا اندسفل هللاالا ةهلآ امهمفن اكوا , ىلاعت | *ال فلا قبلا ردودالا

 « نكما ول هتفىع ام باوجلا ىف ناثااو امم. قيبطتلا ناهرب ضةئيف عنتمملا نزف

 ظ ليلدلا دارطال ملست ةقيقحلاب وهف خلا دادعالا ىهانتال ىنءم نال كلذو هلوق اماو |

 ْ باوجوهلب ضقنلاك لذ نعاباوح محال وهف اهنع مكحلا فاخعأ منمو ضقتنلا ةروصىف ا

 ظ ريغدادعالا بتاع نا نه م رهتشا ام ىلع ءان ددعلا ٠ نهم ةدود>وملا بتارملاب ضقنلا نع

ْ 

 ممهصصسسسسسل

 لعحا»او ةرهانتم ريغىلاعتدتلا ةردقنانه تف عامل لوالا ىنءملاب تارودهتملابو ةيهانتم

 | ىنميهلوق )رب دتفالصا هيلا ةجاحال اعطقدلدجوالامكف ىندملااذمم ىلامت هللا تامواعم ىهانتال |
 | عناصلاقيناةوقىفىلاعت هللاوهملاعلل ثدحملاو هلوقنا تفرعدق( غلادحاو ملاعلاعناص نا أ

 | اهب بجاولا فصو ةوقىف ةدحولاب هذصو راصف دوجولا بجاولا تاذلا وه ملاعلا
 ظ ىلاعت هللا نأ نم مهوتبام لحما نينكا نيب بجاولا موهفم كارتش رتشا منت هلا ىنءع |

 هركذاه هقيقحنو ةيلعلا بلاطملا نم هتدحو لمإط ىنمم الف قملإب دوما تاذإ لع

 اا لك اس ا



 اهضاؤخو: ةيهولالا ىف. كيرشلا مدع داقتعا دخولا ةقشع نأ نان هللا 0
 ةيقويسملا مدع ىنمع ىتاذلا مدقلاو دوجولا بوجو هب حرصام ىلع ةيهولالاب داراو

 ىنامزلا مدقااو ةدابعلا قاقعساو مادجالا قاخو ىلاعلا ريبدت لثم اهصاويو ريغلاب

 اهص اوخو ةيهولالل ناعماح ناناذ ىا © ناهلا نكما ولو هلوق ) هسفنب مايقلا عم

 هلوق )عناصلا ةدحوالا ديشالليادلاو بحاولا ةد>و ىعدملا نانم مهوتن ام درءالو

 ةرابع ىهذا نكمملابالا قاعتتال ةردقلاك ةدارالا نا ىلا هب راشا نكمت سما امهنم الك نال

 هلوق )رودق: سيل نكمع سدلامو عؤقولاب رودقملا فرط دحال ةصص# ةفصنع

 امهدحا ديرب نأب ةنامت امهني نكمال ناهلا نكمأول

 هسفنىف امهم مالكنال هنوكس رخآلاو دبز ةكرح
 نيبداضتالذا امهم لكب ةدارالا قامت اذكحو نكي سا

 نارمالا لص نا امادئنيحو نيدارملازبب لب نيتدارالا

 ةراما وهو انهدحا 7-5 مزادف الوا نادصضل: عمت

 )َ سد ارالا نسب اا الذا

 عانتما امها سل ىا

 ةدارآ زاوجل دات>الا

 نيدضال دحاولا صحمألا

 مت عموأ ةيوسلاىلع

 امعا اذهو اهدح الام هئلنشتلاف ١ جاضتلالا ةئاش نم هنفامل ناكمالاو .ثرذللا

 اذهو الاع نوكف لاخلا مزاتسملا عناملا ناكمال مزاتسم

 رخالا ةفااخخ ىلع ردش منا امهدحا نا لاقام ليدفت

 ةدارالا اذا مقكس

 هع لمع وا عفنلا داقتعاب

 هوصضلاب ترف: اذا انآو
 ر -_- جد "يصر 1 انمورخ آلازيسم مزل ردقناو هزجتمزل

 عامتجا عنتع ناوا لاحم ا !مهمازلتسال نكمت ريع ةفلاخاو

 لعاوام .٠ هنوكسودنز ةكرح دحاولا ةدارثاك نيتدارالا

 ٠ اندسفل هتلاالا ةهل !اممفناكول « ىلاعت هِلَوقَنأ

 هنكلداضت امهندش رودقملا

 مدعل دوصقملاف رضيال

 اعاو نيتدارالا لحم دانا
 ادمه داضت ىنل .ضرعت

 لقعت فقول ناتيدو>و نيتدارالانالداضنااب ىننلا صخو امهسفنىف ام ماكمالاحعض ون

 انهلوق )ةتلا نيتداضتم اتناك عام> الا عانتماامهني تبن ولف ىرخالا لقء:ىلع. امم دحا

 بحي تانكمم اد يهوه رط ريغاادس م دع ىلا دير دق دمةدتو هلعف ىف ( جامت>الا ها نم كم

 داحتاىا 4 رخآلا ةفااع ىلع ردش منا انهرحاا نا هلوق ( هداحاىف القسم نراك

 ردقناو هدض رخ الاداجا مدعىلا ”ىث داحاىف هجايتحال هزسع مزل هدجوا امدض

 هدحوأام ا مزاةسرخ آلا هدحوأ 01 هداححانال رخالا زدوعك مزل داحمالا كلذ ىلع

 مفدنب اذمبو هلوق ) هللف دض اذه داحا مدع ىلا هلعفىف رخآلا جاتعف رخآلا

 ةعئامأا :نوكيوا عناما|ناكما انضرغا ىفكي ذا ( عنا ريغنم اقف نا زوج هنا لشام



 | اهنا لاخلاو نكمت سما اهسفنىف ةعئاملا نا انيب دقذا لاحلا همازانسال نكمريغ ةفلاخللاو

 | عامجا عنتعنا وا هناكما رهظ امال لابملا ويف اهلا نيءناّماا نملك نوك نم مزلي
 ظ رواج نال امهع اتَجا ىا ًاءمدنوكسو ديز ةكرح امهنم دحاولا ةداراك نيتدارالا

 دحاو لك ةدارا فال ليوعسملاب قلعتنال ةدارالا نا تفعدقو هسفنىف ليسم ىا

 داضت نيتدارالا نيب سيلف هسفنىف نكمي أب قلعتم هسفن ىف نيكولا انبان اذ

 هتكرح بجو ديز ةكرح امهدحا دارا اذا تلق ناف . دحاو ل<ىف عامبجا الو

 ءاحاعاو هسفنىف نكميماهنوكس تلق « رخآلا ةدارا هبقلعتب الف الام هنوكس ناكو
 0009955 ذيفنت ةهح نم هنا اهسإ
 ناكف هنردق امه دحا

 تاساطخلاب قئاللا وهامىلع ةيداع ةمزالااو ةيعانقا ةح

 ىلا هلعفىف احاتحم رخآلا
 نوكيالف هنردق دضنت مدع

 دفق تلق ناذ « ساجاهلا
 ىلع نيملكتملا از ركل
 ٌق-ىف بجحوم ىلاعت هنأ

 ديدان ليل واق : هتاف
 ةفص مادعا ىلع ىلاعت

 اهدض داحا وا هنافص نم

 تلق ٠ عناتلا دسافم مزاي
 ءاح منت صا ركحذام

 هنلاذ لبق نم هعانتما

 ىفاش ال هنع زمسملاو ىلاعت

 برّشو ىلاعت هتيهولا
 اذا ىلاعت هنانم لاشام هنم

 ددعت دنع بلاغلاو عناّتاا دوجوب ةيراح ةداعلا ناف
 ىلع مهضعب العلو ه ىلاعآ هلوقب هيلا ريشاام ىلع 5 احلا

 نع امهجورخ ىا لعفلاب داسفاادرا نافالاو * ضعب

 | زاوجلداسفلامزاتسيال ددعتلا درس دهاشملا ماظنلا اذه
 .الف داسفلا ناكما درا ناو ماظنلا اذه ىلع قافتالا

 تاومسلا ىطب ةدهاش صوصنلال ب هنافتنا ىلع لملد

 | ةمزالءا لادال ةلاحمال انكم نوكف ماظنلا اذه عفرو
 | هنا ىنمعع امهنوكت مدع امه داسفب دارملاو ةيعطق

 أ نكي لف لاعفالا ف عنامت امهنيب نكمال ناعئاص ضرفول
 عناملا ناكما لوقنانال عونصم د>وب ف امناص امهدحا

 || ءافتنا مزاتسيال وهو عناصلا ددعت مدعالا مزاتسيال

 أن وكتلا مدعهيديرانا ةمزالملا عنم دربهنا ىلع عونصملا

 | « ىضتقم » ىلعءان ةردقا|مدع نابباحنو هزحع مزافهيلع ةردق هل قسال ائيث دخوا

 | اءانقاديفت( ةيعانقا ةعدلوق )اهذديفنتقيرط ريغلا دساذاام فالي ازحع سيل اهذيفنت

 ددعت مدعالا مزاتسيال مناقلا ناكما لوقنانالهاوق ) دحاجملا امال دفنت ناو دشرتسإل

 ةعونمم ةمزالملاف امناصامهدحاو نكي مهنا هيدارانااعناص امهدح ا نكي هل وقف ( عناصلا

 هناىلعهلوق ) عودصملادوحو مدع هلع بترتيالف امهدحاالا عناصلا نكيممنا هبداراناو

 أ هعوقو مزلتسيال عناتلا ناكما نال ( لمفلاب نوكتل مدع هيديرا نا ةمزالملا عنم درب

 ظ لاياد الو نوكتلا مدع ناكما عدنامتلا ناكمال مزاللا لب سام ىلع اقفتسنا زاوجل

 ىلع )



 ه4 5 ا-

 سأب هيلع ةيآلا لمحت اعرو دراو:لا ناهرب ىمسي رخآ ناهرب ائههو ةتاممتسإ ىلع ْ
 5 نه ”ىش دجوبال نا مزاي ناهلا دحوول هنا وهو ةيفخ ةراشا هيلا ريشن نا

 نوكيالفاعم امهملا دنتسيالنا امان كمت دحوول هنالف ةمزالملا اما رهاظ ىلاتلا نالطبو |
 طقفامدحا ىلاوا نيرداق نيب رودقم مزايف امهنم دحاو لكمىلاوأ اهلا امهنم دحاو

 ةكرتشم ةحاملانا امامهنيب 3ك ةسديملا ةحالص ذأ حب سالب حجرتلا مزايف

 ناف عج مالب عجرت رخ .ةلا قود. امهدحا لا اهد وج دف اهضعب جايتحاذ تانكملانيب
 ةحاح تلق رخ الان ود هرايتخلا درع اههدحا ريثأتو أدبملا قلطمىلا جاتعوه تلق

 هنردقل وع“ ىف هب كس ناهربلا اذهو ةيرورض ةلعلا ةصوصخ ىلا لولعملا ةيصوصخ

 ١ هلوق) لمأتف حراشلاهيلاتفتلي ملام ىمالو لفغتالف ىلاعتدل ةقولخم دابعلالاعفانوكفو ظ
 ءاقنا نإ ول هل قف

 ااننانب يطال ى ناك
 نوكمف ( همف لوالا ءافتنا

 ىل.لعت ديالا نم م وهفأأ

 عقا ولا نءافتنالا دحا

 ءانفتلا تبسي ئضاملاو ىتاثاةاقتنا نا ول ةلك ا

 داسفلا ءافتنا نا ىلع ةلالدلا ىلا ديف الف هبف لوالا

 بس 0 اناق ددعتلا ءافتلا بيسب ىضاملا نامزلاىف

 ءازحلااءافتناب لال دتسالل لمعتس؛ دق نكل كلذك ةغللالصا
 ىف ا نامز نيبعت ىلع ةلالد ريغ نه طرشلا ءافتنا ىلع |

 اذهنه ةيآلاو ريغتم ريغ ناكل اعدق ملاعلا ناكول انلوق |!

 نيلامءتسالا دحا ناهذالا ضعءب ىلع هندي دقو لببقلا |

 امازنلا عاع عررصتاذه ( ميدقلا ) طبخلا عقيف رخآلاب |
 دوحول ءادتسا ال ىا اعدق الا نوكي ال بجاولا ذا |

 مدعلاب اقوبسم انداح ناك ولذا |

 ظ عماسلل .نيمولعملا ىخم مف

 ىتئجسول كاوقىفاك رخ الاب
 لالد:ةسالاى نمو ككل

 مولعم لليلدلا نأ ىلع

 هلوق ) لوهجم لوادملاو

 نبال عقو اك ( طبذنا عقيف لا ااا
 ىا ىناثلا ءافتناللوالا ءافتنا لع لدتول ةأك دجوف ىناثلالامعتسالا ىلا رظنذا بجاجلا |
 ىناثلاو موزاملوالا نأب لوالاءافتنال ىناثلا ءافتنال اهنا لاق نهىلع ضرتعاف كلذدب 5

 نم الك ناقاو ركذ امم سكملاب ىمالا لب مزاللا ءافتنا ىلع لددال موزلملاءافتناو مزال |

 ىلع لد املوا نافذ لوالالامءّة_سالا لع عرفتم ىناثلا لامعتسالاناو تبان نيلامعتسالا ظ

 لوالانود عماسلادنع اموامم ىتاثلا ءافتنا ن وكي اعرف ىناثلا ءافتنال ةلع لوالاءافتنانا

 بجاول اذا امازتلا اء اع حرصت اذه هلوق ) ةلءلا ىلع لولعملاب ةلالد هيلع هبلديف ْ

 ناكل رهاظ ىلع صملامالك ئرجاولو هناببل ةيافك هيفامكل فلسدق ( اعدقالا نوكيأل

 مدقلاثادحالا اذهف4كيرشال دحاولا قالب دوبعملاتاذوه ملاعلل ثدحلانا هانعم |
 نيملك- لا . لك انم ءامدقلا ةقيرط اذهو لسلستيفةرورض ثدحم ىلا جاتحال اثدحم نك ول ذا

 ( ىلتك ةيشاح ) #8 ه )7 6ةه © كاقع حرش )

 سس سس يي سا سس سس يسبب بسسس رج بس اسس



 نع ةرابع ةرب ! اة ءامشأ

 مهدنع رباغت الو اهل لواال

 امهنيب الو تافصلا نيب ايف

 (ادهوهلوق ) تاذلانيبو
 بوحو كارتشاب لوقلا ىا

 تادلا نيب دوحولا
 ةياغ ىف مالك تافصلاو

 هب اوعثو اعاو ةيوعصلا

 ةلع نااوراتحاالمل مهنال

 هناو ثودحلا ىه ةحاحلا

 ىلا مدقلا دانتسا زومنال

 ثودح مهمزل الصا رثؤملا

 الزادن هدو ناك اه لك
 مدق ىلا اوبهذ املو ريغال
 نوكي نا مزل ىلاعت هتافص

 نلف ايناوق د4 اي ادرسو
 بحاو ١! ددعتب لوقا

 اناةيتع نسعلاو كاد

 نه سيلا تافصلا دؤحو
 ينمو مال :اهيغ
 سما اهريع سيل ىذلا

 لدا ىف ىدحم ال ىظفل

 تافصلانا ىف كشالذا ثحاملاهذه

 ' هقراشم هتاذ نم ناكولذا 0 هدوح وناكل هلوق) ثودحلا َهَش ةقرطلا تامسملاىهو |

 تابئاىفم.هوذح وذ نموةرعاشالاهيددرب (مهضءبنافهلوق ) مدعلاباقو.سم نكي وهدوحو
 ءامدقلاذا اضيا مهدنعءامدقلل ددعتال ىلق دق هنا ىلعاهل لواال ىلاعت هاذ: ة ع اقةقيقح تافص

 | مالكىف عقو ىتح ةرورض هريغ نم هدوحو ناكل
 | ميقتسع سيل هنكل. نافدارتم يدقتلاو بحاولا نا مهضعب

 ىواستلاق مالكلا اء'او نيموهفملا ربات

 هقدصل ,عا مدقتلانا ىلع مهضع ناف قدصلابسح

 تافصلا ددعت ىف ةلا_ه-| الو بحاواا تاف.ص ىلع

 مالك ىفو ةعدقلا تاوذلا ددعت ليسملا اعاو ةعدقلا
 نمو ىريرضلا ندلادبج مامالاك نرخأملا ضعب
 ! ىلاعت هتيباوه هناذأ دوحولا بحاو ناب حرصت هع-بت

 ١ بحاو وهف مدق وهأم كيلا ىلع اولدت-او هنافصو

 هسفنىفمدعلا زئاح ناكادتاذإ ابحاو نكي ملولدناب هاذ
 ىعل الذا ادع نوكشف صص# 9 هدو>و يف هلم

 اوذرتعا مثرخآ “ىشداحاب هدوحو قاعتام الا ثدحملاب

 ىعمءاقلاو ةقاي تناكلاهتاذإةحاو تناكول ت افصل انا

 ةيقاب ىهف ةفص لك ناب اوباحاذ ىنمملاب ىنمملامابق مزلف

 وهف نكمت لك لاب مهلوق ىفانب تافصلا ناكماب لوقلاو
 ةبقو.ساامدع ىنمع نامزااب ةعدق اهنا اوعزناف ثداح

 1! نم ةفسالفلا هلأ بهذ لوق وهف بحاولا تاذ

 هبفوىنامزلاو ىادلاملا ثودهكلاو مدَقْلا نم لك ماسقنا

 قّقح ةدايز ادهل قاس دعاوقلا

 © ديرملا اناذلا ريصيلا سل |

 عطقال

 ره ريثكل ضفر
 لا. صاقلا نلعا )

 | 0 ةهيد نالد اهتادو>وىف ةءفاك ريع اهسفنا

 ١ ثودهلا رابتعا نورخأملا كرتاذبلو ثداح نكمي لك مهلوق لطبيف ةنكمت نوكتف

 | لكنا نم مهني مف ررقام كرت م4مزاف كلذىف أديتسم ناكمالا أواعحو ةحاملاةلعىف

00 



 < نفل
 ١ ةتبلاالولعم نوكيال مدقلا ناو دو>واا ىلا مدعلا نم جرخم ىا ثدحم وهف نكمت

 | هيلا هدانت-ا بحي هتافصك ميدقلا ن :كملا اذا هلاعفا عبجىف راتخمم ىلاعت هللازاو

 ١ مازتلا نكل ىنامزلا ىلاو ىتاذلا ىلا امسقنم مدقلا اذكو ثودحلا نوكيف باجيالا قيرطب
 0 ةهح ند هيلع ماق دقذ ةلملا دعاوق نم ”ىشب لحم ريع هنوك عم ءاشالا هذه

 حرشىف حراشلا لة نم ماقملا اذهب قلعتب رخآ امالك عمستسو هيل 5 بوف ةلالدلا

 ىلاعت هفاصت انا هب دب ربآل )َ ةمزاح لقعلا ةهيد نال هلوق 2 هريعالو وهال ىهو هلوق

 ىلاعت هللانا تبئدق هنا هريرقتو ةيرورض هليلد ىربك لب ىهيدب فاصوالا هذه

 ريس>وهوائساخ هنع رظنلا محرب ميدي طع ىلع لقّشم ىرئاك ملاعلاو ملاعلل ثدحنلاوه

 للخلا هوجو نع ةيلاخ ةنقتم لاعفا هيفو روطف نه هقلخىف ىربال مكحم ماظنو

 1 شوقنو | ريزلا اذه ىلع ملاعلا ثدحم ناب ةمزاح لقعلا ةهيدينأل ةلودقم ةنيوسم
 دهست ةيدلاو لوقءلادنع

 نوكيال هلثم ثدحانمناب | : ., || لاعفالا نم هيلع لقشيام عم مكه ماظنلاو عيدبلا
 لعفياساش املاع ارداقام>الا تافصلا هذهنودد نوكيال ةنسعسملا شوقنلاو ةئقثملا
 داع ل ىلع ارباع اضياواهنع ىلاعت هيأ هن زلت بد صن ؛ان اهدادضانا لعأ

 عرمشلا توب فقوتن الامم اهضءبو اهب عرشلا درودق | ىلاعت نوكمف هتيكحو
 فال ديح ولاكاهيف عرشلاب كسقلا مديف اهيلع

 توبث فقوتءامم كلذ ومو همالكو مناصلا دوحو

 لب هناش موال هنال 6 ضر»ب سيل ) هيلع عربشلا
 هْواَقن متع دلزلو انكع نو و هموش ل ىلا رقتش

 نال تالا نم ادا | خو ىنعملاب ىنمملامايق م 0 ىنعم ءاقبلا ناكلالا و

 ىلعالا رك ذام لدال تنتا' ءانعم. ىثلاب نضرِعلا ماك نال

 بهدملا وهام ىلعدي اق ىلاعت هناذريغ ةدوحوم ىدابم اهل نااماو الثم ةيملاءو ةير اق

 * يمعسف ىدانملا 3 اماو ماقملا اذه ىف نايبلاب دوصقملا وه ردقلا !ذه تاق الف
 6 ريع دشرتسمل أ عنقم نقم ليلد اذه ( صئاقن اهدادضا نا ىلع هلوق ) دعب نم .

 ان اهنا اسنالف (-واو ادادضا اهرساب اهلنا نال لوشنا لئاقلل ذا دهارلل

 0 الخ نم نا متالف !سواو تافصلا كلنب فاصتالا هناشنمىلا ةبسذلاب لباقلطم

 تافصلا نع ولخلا نا وهو دنم ممذوا ىلا مهضعب هنع لدع اذهلو اهدادضاب هفاصتا

 لك ااهب فصتملانا وهو اضيا هنم عدوا ىلا نورخآ لدعوولاءتدتلا هىزتن بحي صقن

 نع ىلا: هنم لكأ ناسنالا نوكينا بح اهذع ىلاعت الخ ولف فصتملا ريغنم

 بققوت 4 همالكو مااضلا اد دوحو فالحب هلوق ) ىعانتا دعبوهو اريك اولع كلذ

 الف رصلاو عملا امأو

 يلا هذه ْن 0 46 ةلالد

 زيمعا عيان هزي نا



 -#4] ١" لح

 1 هبف فقوش نا ىبذ الام هع ارا لي دعو لاش و هدوح-و ىىل 1ع عورشلا توبث |

 هيهاونو ىلاعت هيما وانع ةرابع عرششلا نا ىلع ىنبف همالكى ع هفقوت اماو لقاع |
 ه.ةشاثلا مالسلاهيلع ىنلا ةعيرش نءوا ريضلاوا ءاضتقالل نمضتملا هءاطخ نع ةلجخابو

 كلذ ونوأ مهغلب لاقوأ اذك موق ىلاوا سانلا ىلا كتاسرا هلىلاعت لاق نم هب اوح رص

 مالك كيلع ىليسو هقدص نع رابخا وهو هايا هللاقيدصت ىلع هقدص فقوتب اضياو

 هل ضرعلا لاشو ( هريغ زيحم» ىتح هتاديمل زيحالضرعلاو هلوق ب ىنءملا اذهيف رخآ

 لوقتناثال هزيل اعرت هريغزمبنا نازوهال إف هريغل كلذف اعباث ناكناو زدحم هسفنىف
 رثكاوا ناك ادحاو هلاعبت هريغ زيت نال ملاص وهو رهوجلاوه لالقتسالاب زيهمملا

 ةمااقلا ضاىعالا ضءب نوكف هع زيم* ىلا جايتحالا ىف مادقالا ةيوتسم ضاىعالاو

 اذهوهلوق ١ ىنال مام هيف وتب حال مي بح رثسكعلا ن ودرهوجلا نود ضعدللاءبان يره هومحلاب

 اذهو هيعشا هريغ زيمب ىدح هتاذ هأ زيمال ىلا ىءم 'ىغلا ءاقب نأ ىلع ىنبه

 000١| اورو لع دئاز ىمم وعلا دانا لع ىبم | ككولذا ( هوجو عشا
 ملغودو>ولا رارقساءاقلاناق]-اوزمحتلا ىفةيسبتلا ءانمم || كآ سايقلاب ههوجو سف
 ىئعملا مايق مزلي مل ىناثلانامزلا

 ةسّفن هدوحوزال ىنعملاب

 اعل ناهزلا ىلا ةيسنأ | ثيح نم دوحولاهتةمةحوهلاوز

 ١ هدوحو رمكس و ثدحهنأ قس ه دحو انلوقىنهءو 5 نا
 7 ١ / 3 ا 1 ليبق نم سدلك هريع ناكولو

 1 1 و ل واو هلوق ) ضارعالا صاصتخا وه مايقلا ناو ىناثلا نامزلاىف اما' نكيلو

 |0000 لات ىرالا فاسوا ىف اك ترعنلاب تاق وحولا رارقسا ءاقيلانا
 <« ناو» لب ةءاج هبأأ لاماك دوحولا 1 هب لاعي أدو> وماما نيبال ءاقيلان أدب رب

 نورُخآ مهوناكدوجولا ىلعادنازادوجوما ما اضياكلذ سيل ودود-ولا رارقسا سفنوه
 نايعالا ىفهنوك و ”ىثلا دو>وناذ ىتاثلا نامزلا ىلا اسقم دوحولاس فن نع ةرابعو»لب

 هدادتمابدتع ورارقسالاوءاقبلا هإلاشهدعبامىلاسقاذاو ثودحلاه لاق هنامز ىلا سققاذا

 هلوق ) رايتعالا فالتخا بسهفصوبسح ةرثكلاو ةلقلاو رمعقلاو لوطلاب فصوبف

 سل ءاقبلان ان مءرك ذام ىلعءانب لوهتا||ذهىف ضقانثلا هونت عفد(لاق ب زف ثدحاناوقىنممو

 ةيعبتلانا ههجووهليل دلاطب مزاللا نالطبل عنم( مايقلاناوهلوق) دوجول | للعادتاز اسما

 هتاذ عت ىرابلا تافص مايقىف هنع اهفامل ىشلاب“ ىفلا مايقل ةيواسع تسيل زيعلا ىف

 . ىمعلا مايقلثشمىفو لسا ةرفزيحز يهل نوكينا مزلالاوزيحضأاب زيححلا سفن مايقىفو ظ وهو
 | نيثيشلا نيب نوكينا ىواسملا همزال لباجب هريسفت م<:الف مودعملل زيحتالذا ىمعالاب

 ( طابتدا ) 0
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 معز نمو نيدوجوملاب هل صاصتخا ال لب نيرهوجلانيب لب نيضرعلا نيب نكع كلذك

 ١ ءافتنا ناو هلوق ) نايا هيلعف هه موشاع ضرعلا ماق مزاول نم زيلاىف ةيعبتلا نا

 ةيلقعلا ةرورضلا ناذ هليلد لاطبا دعب ضاىعالا ءاقب عنتع هلوقل لاطبا 6 لا ماسحالا

 زيءمل املو هلثم ددجيو مدعتب دهاشملا ضرعلا ناب لوةلاو سحلا ةنواعع هتاقرب ةيضاق

 هبلا تفتلي ال امم ىضقنملا سفن ددجملا نا نظف لذا سدتلا ههشو “ىذلا نيب سلا

 اوربتعيملاعا تلق ناذ امئاقب ىلع اوقبطا دق نوققحماو ماسالا ءاقبوف مئاق هلثمو فيك

 ١ مدع ىلعليادالذا ماسح الا فال اهفالخ ىلع ليلدلا مايقتل ضارعالاىف سملا ةداهش

 ١ اقم لوقلاف ةدهاشملا ةنومع ماسح الاءاقرب لقعلا ةءدب نم ركح تبدي مل نا تلق اا

 ليلدلاوااقس لوقلابجو ضاسعالاو ماسح الا نيب كرتشم وهو كلذ تبث ناودنس الب لوق

 لطاب هفالخ هفالخ ىلع
 ةرورمغلل امداصم هنوكل
 نيب كلذ ىق ةقرفتلاو

 ددعب اءاق ةدهاشمو نآ لك ىف ماسحالا ءافتنا ناو

 مايقىف مهكسمت عن ضأ ىعالا ىف كلذ نم دعباب سيل لثءالا
 ذا ماتت سيل اهءطبو ةكرملا ةعرسسب ضرعلاب ضرعلا
 انهلب ؤطب واةعرسوه رخآ وةك رح وه ؟ىش انه سدل

 تاكرجلا ضني ىلا ةبسنلاب سي ةصوصخلا 0
 سيل نا نيبت اذءو ةئيطب ضعبلا ىلا ةءسنلابو ةعيرس
 عاونالاذا ةك رخلا نم نيفلتع نيعون ءطبااو ةعرسلا

 « مدجالو ) تافاضالاب فلتخال ةيقرقألا

 ضارىعالاو ماسحالا

 ثم مكحم ليقام ىلع
 ةياةعاا ةرورسضضاصيصو

 منهلوق) ةيمسولا تاهبشلاب
 نوائاقلا كسك ( مهكسف

 ناب ضرعلاب ضرعلا مايقب

 لاقبالوةئبطب ةكرحوةميرسةكر ح لاقي ذا ةكرملاب تاق ض_عءطبلاو ةءرسلا نم دحاو لك
 هناب هدرف ةكرحلا ةيلوالا ضاىعالا نم نوكيف هتك رحرابتعابالا ”ىطبوا عيرس مدح

 لاحلا اذكو ةعرسلاو ةكرلا امه نادو-وم ناسا ةعيرسلا ةك رخلاىف سيل

 ىلا سيق اذا اهضعل لاش اه_فناىف ةفاتعع عاونا ةكرحلل لب ةئيطبلا ةك رحخلاىف

 ةدو>وه ريغ ةيفاضا ةلاح ءطبلاو ةعرسا| نم لك نوكمفةئيطب وا ةميرس رخآ ضعب

 هورك ذاع ىني ( هانيبث اذبو هلوق ) ضرعلاب ضرعلا مايق ىلع ةلالدلا مترإف نايعالا ىف

 تدق اذا ةئرطب اهنيعب ىه ةك رح ىلا سابقلاب ةعيرس ىه ةدحاو ةك رح نا نه

 تااذلاب اذالتخا سيل ءطبلاو ةعرسلاب تاك رحلا فالتخا-نا رهظ ىرخا ىلا

 داراو ءطبلاو ةعرساا| قلطا ث.> ةعماسم هترايعىفو ةيفاضالا ضراوعلاب لب

 ع
 ١ي.
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 | نال (ثودحلا ةراماكلذو زحمو بك ع هنال هلوق)لمأتفةئيطبلاو ةعيرسلا ةكرحلا
 || عمالادجوبال زم لكاضياو ثداح نكمي لكو هثزج ىلادجايتحال نكت بك ىع لك
 ظ لةواو ثداح ثداحلا عمام و ىلاعتهّللا ىوسام ثودح نير دقذا ثداح زي اوزيل

 | مناف( مسجلا نمءزجو هلوق) بسنا قباسلا همالكبو رهظا ناكل ناكمالا ةراما كلذف
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 مسجلا نم أزجرهوج لك نوكي نا مزاي حو *ىثلا هنم بك رتيال مسا رهوجلا اولاق

 درف رهوج د_حوب الو
 ةيهاملا هب اوداراو هلوق )

 مهنا هيلع لدي ( ةنكملا

 رهوجلا فيرعت ىف اولاق

 تناك تدحو اذا ةيهام

 نا مزاف عوضودم ىف ال

 دوجوو ةيهام هل نوكي
 دوجوو اهيلع از
 لف هئيع مهدنع بحاولا

 ةيهاملا ىه مهدأ ع نا

 ديرا اذااماو هلوق ) ةنكمملا

 بهذ ( لا هئاش مئاقلا امهم

 قالطا ىلا ةيماركلا ضعب

 ىلامت هيلع مسجلا ظفل

 اهضعبو هتاذب مئاقلا ىنمع

 لامجتساو دودوملا ىنمع

 هنادي متاقلا ىنءع ره وخلا

 عياش ةقيقملاو تاذلا وا

 .ادهو ةفسالفلا تاراع ىف

 ءزجوزدم*وهو ىز نال ىذلا ءزججلا مسا هنالف ان دتعامأ

 ةفسالفلا دنع اماو كلذنع لاعتم ىلاعت هللاو مسملا نم

 | ناك ادرحم عوضومىفال دوجوملل امسا اولمحناو مهنالف

 | اماو عوضوءىف ال ناك تدجو اذا ىتلا ةنكمملا ةيهاملا
 اكاف ع وضومىفال دوجوملاو هتاذب مئاقلا امم ديرا اذا
ا دورومدع ةهح نم عئاصلا ىلع ا.يقالطا عناع

 عرشأ

  باهذو زممملاو رك ل مهفلا ردات عم كلدب

 هيلع رهوجلاو مسإلا قالطا ىلا ىراصنلاو ةمسجملا
 فيكف لبق ناف هنع ىلاعت هللا هزات بحي ىذلا ىنمملاب
 كلذ وحنو ميدقلاو بجاولاو دوجوملا قالطا مم
 ةيعرششلا ةادالانم وهو عاجالاب انلق عرشاا هب دري ملام

 1 (رهوجالو ) ثودملا ةراما كلذوزيحمو بكرتم هنال |

 | ةفدارتم لظافلا مدقلاو بحاولاو هللا نا لاش دقو

 مسا قالطاب عرشلا درو اذاو بجاولل مزال دوجوملاو
 غل نموا ةغالأ كلت نم هفداربام قالطاب نذا وهف ةغاب

 ىذى ا( مالو 2( رظن هشضو ا مزاليامو ىرخا /

 كلذ نال سرفلاوأ ناسنالا ةروص لثم لكشو ةروص

 اهل لصحم ماسجالا صاوخ نم

 « ةطساوب » ( رظن هبفو هلوق ) ظفللا قالطا ىف عازنلا قب ىلاعت هيلع ليم يالامم ىناعملا

 رخآ آلا فدارملاو مزاللاب انذا موزلملاو فدارملاب سذالانوكف سولو عونم فدارتل اذا
 | لصاوأ كارتشا ببسب ىلاعت هناذب قيليالام ماما لثم عنام اميف نوكيدق ذا عونم
 || ىرعشالا خعشلا هيلابهذاك ب جاو فيقوتلا ىلا فةوتلاف مهظع كلذوف رطللاو قاقتشا

 ( بهذو )
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 قالطا مد هناذا ىناعملا نم ىنعم تويثىلع لقعلا لداذاهناىلا ةيماركلاو ةلزتملابهذو ||
 نوكيالنا طظرتشا نك ركب ونا ىذاقلا مهقفاوو فتوقوتالو ظافاالا نم هيلع لديام: ؛

 اذكوموهوملاو قة لارعيام اهبداراو ريداقملاىا ( تايمكلاةطساوب هلوق ) امهومهظفل
 ةوقلابءازجا هلام اماو لعفلابىا ( ءازجاهلوق )تاياهنلاو دودهللا ةطاحاو هلوقىفلاحلا
 هنانم لاشاموماسقنالل لباقدنا رابتعاب ان زمثمو اضعبتم ىمسيدق هنكل ايكسع ىعسالف

 كلذربتعي معن 'ىشب سيلف ضعبتلا نود بيكرتلا هنمامىلا لالحتالا نوكينا ىزمتلا ىفربتعي
 ضعتتلا فال تيكرتاا داسفو داقءنالا نالطب نع ةراسبع هنآل لالالا موهفم ىف 5

 قلطم ىنمءامهناف ىزدعلاو ْ

 اناىا هلوق ) ةغاماسقنالا |

 داراانا درب عءايشالل ةسن

 تاياهنلاودود+لاةطاحاو تايفيكلاو تايمكلاةطساوب

 ىا 6 دودعمالو ) ةياهنود>ىذ ىا( دودحم الو )
 رداقملاك ةلضاملا تايكلل الع سيل ىدي ةرثكو ددعإود

 | ( زممالو ضعءبتمالو ) رهاظوهودادعالا< ةاصفنملاالو

 كلذ لكف املاهنم ( بكرتمالو ) ءازجاو ضاعباىذىا

 ظ (مروعهو اضعبتم اهيلا هلالحمتا رابتعابو اكرتم ابن هّقْلا
 الوز دادعالاو ربداقملا تافص نم كلذنال 2 هانتمالو (

 وهامانل وو ىنعم نال ءامشألل ةسناحنايبىا 4 ةيئاملا|ف صوب

 ىنءعمنال هلوقو افرع كلذ

 وه سمح ىأ نم وهامانل وق

 لصالا ىنعملا نيب ةيساذملا ءادبا

 قرعلا ىمملا نسو ةيئازل

 سن ايدارملانالاشامدر الذ

 ةيعونلا قئاقللا معيام كانه
 تاسناجما نع زياقلا بحوت ةسناحلاو وه سذجى انه
 نم ىا4 ةيفيكلابالو ) بيكرتلا مزلف ة ةموقم لوصشب

 ةسوسااوةبوطرلاوهدوربلاوةر رارحلاوةئارلاو يطلاو زوالا ظ
 جازملا عباوتوا ماسجالا

 80 لازال ( ناكمىفنكتالو ) بيكرتلاو
 ةرابمدعبلاو ناكملا هنو مم ق قحتموا هوتمر لآ دعب فدع
 لانا لع نواح ءالخخادوج و. نيلئاقلا دنع هسفنيو ا مسملاب مئاق دادتما نع

 3 نموهامم هلوق ) خال ام هيفنال للدلا نم ءركذامو ةطيسب ةيعوبةقيقح ىللاعت

 اس ىلا رظنلاب ىناثلاو تاسولملاىلا رظنلاب لوالا ( بيكرتلاو جازملا عياوتو ماسجالا

 1 وتنمةحنارلاو ممطلاو نوالالثمنانم قيسايف هيلاراشااع عررصتاذهو تاسودسحملا

 هلوق ) عاجالاب كلذ ىننىف كبس نا ىلوالاف ةسعاشالا بهذه ىلع تبال هنكل جازملا

 1 ) نوطالفا هراتخااهىلع ققعموا نوماكتملاديلا بهذ اك( مهوتم رخآ دعبيف
 مسجلاب محا ةفسالغلا دنع ققح نيماكتملا دنعموهوم ( دادتءمانع ةرابع دعبلاو

 ام ةساملاب داراا لاش دقو

 لاؤلانعياو1اىفركذ

 ةءعوالا ةق.ةلاوهو وهاع
 7 : : تاقضص امم كلذ

 1 0 ا 0
 بكرتلا همها زاتسال كلذ

 كر اذهو ةفسسالفلا

 هر 0 كعب ٠ نع ع ةراصغ ناكملان 1 نيائاقلا ددع اضيا هسفنب , متاقوا نيئاشملا دنع
 2 ا راو ال11 1



 نوماكتملاوءاللادو> وب نولئاقلا مهو كلذ زوج نهمهنمولءامشلا نع هولخ لاح نم مهنف
 ئرصاح نيب اروصعءاضامدع هنوام<لبءدو>وبنواوشنال مهنكلءالخلا اوزوج ناو

 هان ررقام كلرهظدقف امهيقاليامام نيب نوكيالو نايقالتءالن يملا نركب هنورسشب اذهلو
 هلوق ) اةةحمواناكاموهود ( دادتمالا نع هزيم ىلاعت هللاوهلوق ( ةزازد هنرانع ىقنا

 حرص|كليلدلا| ده ىنبمو همدق م زاتسيهم دةفزيلانودد دج وبأآل زيممملاذا 14 زيا مدقمزلبف ْ

 صاوخ نم ىهانتلا نانمسمامل لطابوهو 6 اءهانتم نوكف هلوق ) زن ادو>و ىلعدب
 0 ا ا | اجو دادعإلاو رداسقملا ا

 ماسدحالا

 موز عمسنعإ نا عئالو ْ

 ليغصالا لع ءا نعاشلا |

 ىزمتلا ةمازاتسال رادقملاو دادتمالا نع هزئم ىلاعتهللاو
 انزوعم ناكلالاو هقدعبالو زيمممدرفلا رهوملا ليقناذ صاوذ نه |

 موهوملا غارفلاوهزيملا نال زيمصملا نم صخا نكقملاانلق
 مدعىلع لياد رك ذاف داممربعوا كل 0 هلعش ىذلا 1

 ىروسال "ادع ٠ نورك نا

 زيملا ايواسم نوكيوا
 ةياهنلا رء 1 دعو ْ

 كيال مدد نا نكعو '

 انايول محلا مزح ١ هئازم
 ناب نائللو ءامشالا رقحا |

 دابأالا ىهانو زيملا ا

 زيمعلا نا لاش نارهظالاو |

 ىلا جايتحالا همازاتسال )

 بوحول فانه زيجلا |

 روهملا وطه 3 دود>ولا ْ

 فنارطاو دودحاما هلوق ((

 |[ دوو ىلع ليلدلا ىنبم

 هناوهف زمملا مذع ىلع ليادلا اماو ناكملاىف نكقلا
 ثداوخلا الع نوكفالوازيملامدقمزا.ةلزالا ىفامافزيول

 ديزي واايهان:منوكمفدنع صقش وازنحلا ىواسي ناامااضيااو

 واعال ةهجىف نكي ناكمىف نكيملاذاو انز *نوكيف هيلع
 سفنواةنكمالا فارطاودود>ام!اهنالامهريغالو لفسالو

 هيلعىرالو إل ”ىث ىلا ةفاضالا ضورعرابتعاب ةنكمالا

 رخآ دهم“ هءردشد د6“ نع ةراععان دنع نامزلانال(نامز

 كلذ نعهزنم ىلاعت هللاوةكرحلا رادقمنع ةفسالفلادنعو

 ضعنلا نع ىءغاهضعب تاهيزنتلا نم هرك دامنا ملعاو

 00 ءاضق كلذ ّق عضوتااو ل.صفتلا لواح هناآلا

 رئاسوةمسملاو ةه.كملاىلع ادروههزنتلا بابىف بحاولا

 هدكواودحو غلبأب نارغطل و لالضلاق رف

 « لاب إف » تاكرحلاوا ةيسملا تاراشالا ىهتنم امداربو ةهجلا قاطيدق ( ةنكمالل |

 هنا ةهحىف مسا نوك ىنءمو ناكملاوه ىذلا دعبلا ةياهن نع ةرابع نوكيف ةيقتسملا

 قوف لاباك اهمسابام ةهج ىلي ىذلا ناكملا ىمسي دقو ةهملا كلت ىلي ناكمىف نكمم

 ىلاعت هللاو هلوق ب ام ةفاضارابتءابزاكملا سفننع ةرابع ةهجلا نوكف اهتحنو ضرالا

 ناكام اياك رخآ ددجمب ردقنا

 ( رادقعوا )

 35 ىت>ام دد هاذ نسلدا 14 كلذ نع 2
 ل
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 بوجوىفانتاهلا ىلعتررك ذاعديزتتلا ىنبمنا مث مازتلالا
 انرشاامىلع ناكمالاو ثودحلا ةمساش نم اهيفال دو>ولا

 بسم ضرعلا ىنعهنا نم .اشملا هيلا بهذام لعالديلا
 هريغ هنع بك رتيام رهوجلا ىنعمو هؤاَه عنتعام ةغللا

 اذه مهلوق ليادب هريغ نع وه بك رتيام مسجلا ىنعمو
 نااما هؤازحاف بكرت وا ب>اولاناو كلذ ند مسجا

 مزايفالوا بحاولا ددعت مزليف لامكلا تافصب فصتن

 روصلا عج ىلع ن كي نااما اضناو كودلللو لكلا

 ىلع وا دادضالا عاقجا مزيف تايفيكلاو لاكشالاو
 صقنااو حدملا ةدافاىف مادقالا ةيوتسم ىهو اهضعب

 لخدتف صصخغ ىلا رقتفمف هءلع تانادحلا ةلالد مدعىف و

 ةردقااوإعلا لدم فال اثداح نوكمف ريغلا ةردق تحن
 امهدادضاواممتورث ىلع تاندحللا لدتلاك تافص نرمامجناق
 نهوتةفيعض تاكسعامنالامتو مث ىلعةلالدال ناصقن تافص
 كلتنا مهم اعز نينعاطلا لام مس ونو نيبلاطاا اقع

 محاوةيهاولا هبشلا هذه لاثما ىلع ةينبه ةيلاعلا بلاطملا

 ةروصلاو ةءمسللو .ةهلطلاىف ةرهاظلا ضوصتلابفلاقا
 امهدحانوكيناو ديالاضرفن,دو> ود لك نابوحراوجلاو

 ةهلاىف هلانا-.٠ هنع الصفنموا هلاسام رخآلاب الصتم
 ماعلا شباب نوكف لابي ةاخ الواب نك ىلاعت هللاو
 ا.هانتم 0 مسج ءزحوأ امدح 3 زيعبف ةهح ىف

 !عمانتمالو دودىالو روصع سل هنأ اع امو مدق هنالع بحاو هنازع املهناو امازنلا 6

 ضمبتع سيل هنا لع او دودع سيلدنا يع دحاو هنا اءامو ةيفيكلا,فوصوع سيدنا
 ١# ااا ذأ ]1 ]1 | | ]| 1 121|1 1 1 1 1 1 146 1 0001

بركتب لابس اف
تملا ظافلالا ر

رصتااو ةفدار
رطب ع اء ع_

 هلو )بك رع سيل هنا لع 5 
 بدسم ضرعلا ىنعمنأ نك

 مسا ىنعمو هلوق ىلا ةغللا
 14 هريع نع وه تع

 ىفأ َّق عارتلا نا هدع درب

 ىناءهنماهيلع ف راعتأ اوهام

 ام رعش امال اناغلالا هده

 درب (صقنا!مزامفالواهلوق)

 ثثء.ح نم عومجلا فصتن

 لامكلا تافصب عو# وه

 هلو5 ) ضقت هنا من الفا

 صصخغ 8 : رقتش و

 (( ريدلا ةردق تحن لخدمو

 نوكينا زوال مل عنم هيف
 ا دكا مف .نكصخا

 .٠ . 6 ٍِء

 0 كيلا ةاواسمو هراوص راس

 املع تاندحملا ةلالد مدعو

 ةرهاظلا صوصناب وق ) || تدم بخ لع محو شح خو كذا اوشا انوش مدع ىلع لدال
 هللازا مالسلا هيلع هلو و (ةروصلاو) هللا مهين االان ورظنيلهو كير ءاحوو#

 مهدي قوف هللادو كبر هحو قو ود ) حراوجلاو ) هنروص ىلع مدأ قلخ 0



١ 

 ديرب( خلاكلذزا باوجلاو

 نيدوجوم لك نايركا انا
 وا ناساعهه امأ اضرف

 ىمهو كح ةهلا ىف نانبابتم
 اسادق مهولا هيلا ردا

 تالوقعملاف همكم ةربع

 تاليوأتب لوؤتوا هلوق )
 هديفنال ةشاطم ىا( ةوهت

 تاهءزتلا نم تايعطقلا

 نكما ام نيايلدلا نيب امج
 دوءص ىعه ذاثم لاقمف

 هنوك هلا بطلا ملكلا

 هندل ام ع هدنع الوبقم

 هيلا ةكتالملا وح ىعهو

 عطوم ىلا مهجورع

 هيف ةعاطلاب هلأ برقت
 نادتا نرألا ناسا ىنعمو

 ىعمو هءاذع وأ ه سعأ

 هنروص لع مدآ قلخ

 ملا نم هنافص ىلع هقاح

 اهريغو ةدارالاو ةردقلاو

 هاذ ىا كبر هحو ىقتسو
 ىلغو هنردق ىا .هللادبو

 ىا ىتم ىأرع ىا ىنيع
 اما هلوق ) ىظفحو ىلع
 داحنالا ةلئامملاب درا اذا
 هلئاع الدنا( رهاظفةقمقحلا ف
 امل الاو ىنعملا اد 0

 هلوق ) ىنيع ىلع عنصتلو
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 تاهزنتلا ىلع ةمئاق ةيعطقلا ةلدالاو سوس لا ماكحاب
 وهام ىلع ىلاءت هللاىلا صوصتلالع ضوب نأ بجوف
 تاليوأتب لوؤتوا !سالا قيرطلا اراثنا فاسلا بأد
 نيلهاللا نءاطأ. اند نور ًانملا ءراتخاام ىلع ةعهج
 ههبشيالو )مكحالا ليبسلاكولس نيرداقلا عيضبايدجو
 ةق.ةلاىف داحنالا ةلئاملابد.را اذا اما هلثاعال وا ( ءىث
 اههدحادس ثيحب نيئيشلا نوكأ درا اذا:اماو رهاظف
 نمائيش نالف رخآلا هل حلصيإا. لك ملصي ىارخ ًآلادسم
 ناف فاصوالا ند "ىشىف هديع تيكا تادود>وملا

 ىقامث ىلعاو للحا كلذ ريعو ةردقااو علا نم هفاصوا

 انم لعلانا ةيادبلاىف لاقامهنيي ةبسانمال ثيحي تاقواخلا
 ىنددحم*و دو>ولا زئاحوثدحم لءو ضرعو دوجو»
 ةفصوا دو>وم ناككا ىلاعت هدا ةفصإلا انتيناواف نامزلك

 لئاع الف سالا ىلا لزالا نما اد دو>ولابحاوو اعدقو

 دقف همالك اذه هو-ولانم هحوب قالا لع ىلاعت هللا ع

 عيجىف كارتشالاب تبه اها اندنع ةلئامأا ناب حرص
 1 ![قفتا دحاو فصو ىف اناةخاولا تح فاضوالا
 نوءنتعالةغللا لهادحتاناةرصبتلا ىف نيعملاوبا عشا! لّوو

 هبفد.واسيناك اذا هقفلاىف ورعلثه ادءز نأب لوقلانم
 هوجو ةفلامامهشي ناك ناو بالا كلذىف هدسم دسو

 نم ةاواسملابالا ةلئامال هنانه ىرعشالا هلوقامو ةريثك
 ةطنملا لاق مالسلا هيلع ىنلا نال دساف هوجولا ميج
 ناوريغال ليكلاىف ءاوتسالا هدداراو لثع الث» ةطنحلاب
 )آو ةبالسلاو 'تانللا دعو نزولا توات
 مج نمةاواسا ىرعثشالا دارمنال ةفلاحمال هنارهاظلاو

 لم نا ىنذ. اذهىلءوالثم ليكلاكةلئامأ اهءايف هوحولا
 فاصوالا عيحىف نيئيش كارتشافالاو اضيا ةيادبلا مالك
 روهتبفيكف دعنا عقرب هو>ولأ عم نم امهاواسمو

 ضعبلاب له1نال (*”ىشهنردقوهلع نعجرخالو)لئاقلا
 نا عم صص#ت ىلا راقافاو صقن ضعبلانع زدتاوا

 ةردقلا لومثو ملا ومع ةقطان ةيعطقلا صوصتلا | دود>ولا بتودوب افاتحا

 ( هصاوخو )
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 تلق ناف ( هءوجولانم هجوب قلسخلا رع لئاع الف هلوق ) اهمدعو هصاوخو
 ىنكيالت لق هعوضو م ةفصاضيا ضرعلانالةفصو ادو>وم هنوكىف هايا هتلثام ركذ امم ع

 هوجولانمدجو. هلوقىنممو غلاة املا ناب حرص دقو هلوقبهبقع اذهل وةلئاملاىف ردقلااذه

 *ىش لكد وجو ذا ىظفا دو>ولا كارتشا لاقوا الصادجو ةلئا ملا تابثال سيل هنا

 لاتنام ضراوع نم وه ذا هريغو ضرعلانيب ةفصلا موهفم كارتشا اذكو هنيع

 ىلاعت هنانم ةفسالفلا ,عزب امال هلوق ) امهيتاذ نيب ةلئامأ|ىن دوصقللاو امهنه هيلع
 لصح لاق نا م<إ ثيحم نامزلاه يف لخدب لزج هجو ىلعىا 6 تايئزجلا عيال

 نيلئاق اوناك ناو ديعبوا بيرق نامزىف لصحم<و دءب لص ملوا لبق نهوا نالا

 اهدوجو تقوىف ىلاعت هلدوجولا ةمولعم دب الا ىلا لزالان» تايسزجلا عيج ناب
 (صص* ىلا راقتفاو ص قتنهلوق ) الصا هيفلدرتالا رقما لع اهمدع تةوىفمدعلا ةمولعمو

 ةيوردقللو تامولعملاس فنا ةمولعإل ىذتقملاو هتاذسفن هتردقو ىلاعتدلعل ىضتقملا نال

 نيب كرتشملا ناكمألا وه | ةدهيزلا عزب اجيالربدق*ىشلكلعو ملع *ىشلكب وهف
 هلع تيب ال ثارودقملا | ينمو دع سا نع ردشسالو تامل

 قاخ ىلع رد الدنا ماظنلاو هناذ ال هنأ ةيرهدلاو

 ديعلا رودقم لثهىلع ردّشال هنا ىحلا»او مقلاو لهملا

 هلو ) دبعلا رودقم سفن ىلع ردشال هنا ةلزتءملا ةماعو

 كلذ ريغىلاىحرداق ملاع ىلاعت هنا نه تدب امل ( تافص

 ع 4

 دلو ىش

 بجو يلع هنردقوضعبلاب

 مزل الاو لكل اهلومث

 نم حجم الب ميجرتلا

 42 ردقالو هلوق ) ةهبش ريغ ]

 تاذلاب دحاولا الا تاذلاب هنع ردصي نا نكعال هنا ىنمع ( دحاو نه رثكأ ىلع

 نوتبثال مأكىحديف نوذلامورهدلاىلا ثداوحلا نودنسموق مه (ةيرهدلاو هلوق ) ||
 نيب الا م<!2 الف مولعملاو ملاعلا نيب ةبسن علا اولاق هيلا اويسنف هءارو اعناص

 ىلع ردقلال هلوق ) كلذ ىف ةيفاك ةيرايتءالا ةرباغملانا مهلع بهذو نيرءاغملا

 ملال سيل هناهاصاحو هلهج ىلع الاد هنم انعبق هقلخ نوكيامىا ( عبقلاو لهجلا قلخ

 هتردق باس ٌتابقلاو رورششلانع ىلامت هللا هزت ةياغ نا معزو هلعش نا هلاح

 هلوق ) هتبرك دنع ورمعب ريهت“لاكءراصو بازملا تت عقوو رطملانم برهف امهلع |
 هيصعموأ ةعاط اما هرودقم نا هنم اعز ( د.علا رودقم لثم ىلع ردّشال هنا ىخبلاو '

 تسلا. لمفل! ضزتت : تارابتعا: هذه نأ ايدي ملو اهتع ةيلاعتم ىلاثك كاشاو ه0
 امسع' ( دبعلا رودقم سفن ىلع ردي ال هنا ةلزتعملا ةماعو هلوق ) هنع هرودص دنع

 ىه و دسملا زيك هنم مزلام ةياغ نا سلخ نحو قس ىذا ماا ىفانب ال وه و دبعلا زييع هنم مزلام ةياغ نا ميلع خو قبس ىذلا عناقلا ليلدب
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 لدي ملاءلاناف (دا ز ىنمم ىلع لدي كلذ نمالك نامولعمودلوق ) ةيهولالا ىفانبالاك ةيدوسلا |
 ىملاو كرتلاو لعفلا هنم مدينا لدي رداقلاو ءايشالا هدنع فشكنم هفوصوم نا ىلع
 مافسلا ددعت تاثالةفدارتماظافا!لكلاسدلوهلوقو ةردقلاو علا هفاصتا حب هنا ىلع لدم

 دخاع فوصوم ام تاذ ءازاب عوضوم قتشملاظفل نال ( 24 قتشااقدصناو هلوق ) ظ

 5 1 لع راس اذلخ قاغعألا |

 لج ةوق ىف قاقتشالا
 وه لج ىنعا بيكرتلا |
 علا تش هللوث ) وهوذ ظ

 ريغ و ةودحلاو ةردقلاو

 توب# دارازا لبق ( كلذ
 ىلاعث هفاصتا تافصلا هذه

 دوصقملاديبالهنكل اسف اه
 اهسفناقاهدو>ودارا ناو

 فيك م4 بولطم اوهام ىلع

 لع ضوقنم ليلدلاو

 باوحلاودوجوملاوبحاولا |
 يولطملاولوالاوهدارملانا
 فاسروألا .ةده ذا"لضايس

 ةيرابتعالا روهالا نمثل |

 لب ناكمالاو ثودحلال ثم
 نا اهكف ةينيملا رومالانم |
 داوسلاب دوسالا :ةانمنا ْ

 موهفم ىلع از ىنعم ىلع لد, كلذنم الك نا مولعمو

 قتشملاقدص ناو ةفدارتم اظافلا لكلاس دلو ب>اولا

 ةفص هل تدثف قاقشالا ذخأم توبث ىضتق “ىشلا لع
 هنا نم ةلزتعملا عزب اكل كلذ ريغو ةويحلاو ةردقلاو علا

 ةلزاع رهاظ عدناف كلذريغىلا هلةردفال رداقوهللءال ملاع

 هلع توب صوصنلات قطن دقو هلداوسال دوسا انلوق

 دوحو ىلع ةنةتا.|لاعفالا رودص لدو امعريغو هنردقو

 عاذنلا سيلو ارداقواملاءهتيمسأ در ىلعال هتردقو هلع
 تايفيكلا ةلج نم ىه ىتلا ةودلاو ةردقلاو رعلا ىف

 ىلاعت هللانا نم هللا مهجر انخاشم هب حرص تاكلم او

 هللازاو ءاقلا ل مسمالو ضرعب تميل ةيلزا ةويح هلوىح
 ليس الو ضرعب سيل لماش ىلزا لع هلو ملع ىلاعت
 تافصلا رئاسىف اذكو بسةكمالو ىرورضالو ءاقبلا
 . دئاز هن متاق ضرعوه العانم ملاعالنا اكهنا ىف عازنا الب

 هب ةعاقةيلزا ةفصوه لع ماعلا عئاصل لهف ثداح هيلع

 ةلزتءملاوةفسالفلاءركتاذ تافصلاعيج- اذكو هيلع ةدئاز |
 رابتعاب ىمس هتاذ نا ىنمع هناذ نيع هافص نا اوعزو

 00 لا ارداق . تارودقملابو .املاع .تامولخملاب قلتتلا
 ءامدقلاىف ددعت الو تاذلاىف رثكت مزلي الف كلذ

 '00 ليخسملا نا نم قبسام باوجلاو .تابجاولاو
 مزال ريع وهو ةعدقلا تاوذلا

 هبف داوسلادو>و ىلع لدي

 تافصلا هذه ىف لاحلا اذكت
 هياعدرب نكل دعب ديلا راشأاك |

 « مكمزايو » اهيناعمنم انرك ذام ىلع تاذاضالاالا سيل تاقتشملا هذهنم موهخلانا |

 ما انت-ىف وه اك ةيقيقح تافص ادابمنا اماو تاذاضالا قةحنالا ىضتشال اهةدصخ ظ
 ةفسالفلا بهذموهاك تاذاضالا هذهل أدبه تاذلابوهو تاوذلارئاسل نءابم ىلاعت هناذ |]

 ةلرتع رهاظ لاحم هناذ هلوق اماو امهنم *”ئش نيمعت ىلع ةلالد رك ذ ايف سيلف ةلزنءأاو

 (هوسا ) 00
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 نموداولاوه قيقح ماي فاصتالا دوسا انلوقنمرهاظلا موهفملاناديفف هلداوسالدوسا |
 صوصنلا اذكو ةفصب انقحىف ناشكنالا كلذنا هتباذ هلمولعملا ناشكتاوه ىلاع انلوق

 مكمزليو وق ) لمأتف تافصلا قاب ىفلاملا|اذكو كلذ نمد ز انا ديغبالةنق: ا لاعفالارودصو
 ةيرواقاو ةيملاعلا ىهىتلا تافاضالا داحنأ مزليهنأ دارانا ) ةومصحو ةردف الثم رملانوك

 تس

 ' ايحوا-ااعو ةويحو ةردق الثم اعلا نوك مكمزليو
 بحاولا نوكو قاخلا ادوبعمو ملاعال اعناصو ارداقو
 ١ معزاكال ( ةيلزا ) تالاحنا نم كلذريغىلا هاذ مئاقريغ

 مايق ةلاهسال ةثداح اهنكل تافص هلنانم ةيماركلا
 ىنعمالهنا ةرورض « هنا ةمئاق ) ىلاعت هناذن ثداوحلا
 ملكتم هنانم ةلزتملا معزاكال هبموشامالا ؛ىثلا ةفصل
 هل ةفص مالكلا نوك ىفن مهدأ م نكل هربغب ماةوه مالكي

 ةلزنملا تكس الو هنادب ملا ريع هل ةفص هن وك تاساال

 تادوحوم اهنا ال ديحوت2لا لاطبا تافصلا تاثاىفناب

 ددعتو ىلاعت هللاريع مدق م زلبف ىلاعتهللا تاذإ ةرياءمةعدق

 هبلاةراشالا تعقوام ىلع هتاذأ بحاولاددعتلب ءامدقلا
 | نان» نيرخأملا مالكىف ه.عرمتلاو نيمدقتملا مالكف
 ترفكدقو هتافصو ىلاعت هتلاوه تاذلاب دو>ولاب>او

 راشارثك اوا ةيناقلا لابافءامدقلا نم ةئالثتامثاب ءراصنلا

 هللا تافص نا ىنعي (هريعالو وهال ىهو ) هلو باوحلا ىلا
 ريغلامدق مزايالف تاذلاريعالو تا ذلا نيع تسدا ىلاعت
 ءامدقلاب اوحرصي مل ناو ىراصنلاو ءامدقلا رثكتالو

 ىعىتلا ةثثلا مناقالا اوتبثامهنال كلذ مههزل نكلةرءاغملا

 حورو نبالاو بالا اهومو ةو.حلاو ؛لاو دودولا
 هيلعىسيع ندي ىلا لقتنادق لا مونقانا ارعزولنلللا
 | ةرباغتم تاوذ تناكف لاقتنالاو كاكشنالا اوزون مالسلا

! 

 ا

 ةدحاو لك نوكو ةسحلاو

 ام فوصوملا ىهاهنم

 ةعونم ةمزالمل) اهادع

 داما مزاي هنا دارا ناو

 ناب هزل اهنا قع اني داك

 وه دحاو ”ىش نوكي
 هذهل ًاده ىلاعت هتناثاذ

 أ تارايتعاب اهلك تافاضالا

 وه نوكي ناو ىتش
 مناعلا وهو اه فوصوملا

 قاخأ دوبعااو ملاعلل

 نم دال مزاللا نالط_.:

 نوكه موزلو هندافا

 هتاذب منَ ريغ تحاولا
 ةفاضالا اديمنا ىلع ىن.م

 موهو تاذلاال ةفصلاوه

 ةراشالا تءعةوامىلعهلوق )

 ( نيمدقتملا مالك ىف هلا

 ميدقلا اولمح ثيح

 رينا مدقلا تب: مذا 6 ءامدقلارثكتالوريغا!مدقمزايالفهلوق) مدقلا ددعتل ثءبح اولاد دعت
 مهلوق 2 صايم دق اهنمدحاو لك ةرب اغتمءامشأ نع ةرابع ءامدقلا ليةادهلو ةد>اولاهناذ

 ناببيجاوهموزلال رذكلا مازتلا رفكلا نال يق ( كلذ ءهمزلنكا ةربانلا ءامدقلاب اوحرصي
 تاوذلا ىلعالا عصيالوهو ( لاقتنالاو كاكفنالاا وزو هلوق )مازتلا هب !ءلاعم “ىذا 'موزل
 رهوجح ىلاعت هللانا اوااق اضياو قافتارباغتلا مزاتسي كاكفنالاذا ةرباغت» تاوذ تناكف

 سس و
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 اوفصواضياو رهوج رهوجلاءزجورهوجلا نم !ءزجةثنثلا مناقالا ولعن مناقا ةثلثهلدحاو
 لاقو. ةثلثثلا“ثهّللانا اولاق نذل رذكدقل «ىلاءةهلوق هيلعلدءاك ةيهولالا تافصب ميناقالا
 راص ىسيءندي ىلا لقتال ملا مونقانا اوعز مهنا ىقح» دداو هلاالا هلانمامر »* هسقع

 هلوق ) اناذالا نوكيال ةهولالاب فوصوملاو تاداعاا قراو> رئاسو ءايحالل أدبم
 ةدحولاضيقنامهنا ىلءاوقيطادق مهناذ ( رباغتلا لعزكتلاوددعتلا فقوت ع:ءنا لئاقلو
 هلوق ) ةيرهشالا ىأر وهاك الواروهشم ا وها راغتلا امهمازلتساىف عازتلااءاووهوهلاو

 ىنمع رباغتلا ىلع رثكتلاو ددعتلا فقوت منعنا لئاقاو دادعالا بتارم ناب عطقال
 دحاولا نم دادعالا بتارع ناب عطقلل كاكفنالا زاوج دحاولا ل م> (دحاولانم
 بلا ناعم ةرثكتم ةددعتم كلذريغو ةثالثلاو نينثالاو || !ماهذ .دادعالا .بنامنم
 عازنروصتال اضياو لكلا رباشيالءزجلاو ضعبلانمءزج ||.” نأ نم كيم نأ
 ا داك ةر انساه ددمتو تافصلاةرثكف ةنسلا لها نم || ءدج هنأال. دعلا ف . عقبام
 تاذالذع : دق تاوذ ددعت ل عسملا لاش نا ىلوالاف : ّ رياغتم نأب وهف ةققح ددعلا نم

 بجاو تافصلا نوكب لوقلا ىلع ارتحالزاو تافصو || ردجا هعنمل ادنس نوكي
 اهنيعسيلا لباهرينلال ةبحاو ىهلاقلب اهتاذلدوجولا || نممسق ددعلا ناروهشملاو
 ذارماذه نوكيو سدقتو ىلاعتهللاتاذ ىنعا اهريغالو || اددعدحاولا نوكيالفركلا
 ىميدتافصو ىلاعت هللاوه هناذل دوجولا بحاولالاق نم أإ ىضتقي ضرع مكلا نال
 ىهفاهسفنىفاماو سدقتوىلاعت بحاولاتاذل ةبحاواجنا | ةدحولاو هلاذل جوسقل |
 محدقلا تاذامئاق ناكاذا نكمملامدقىف ةلاحساالو ةنكمم || هنا ىلع ةمسقاللا ىضتش
 نممزلي ىتح اهلاميدق لكسيلف هنءلصفنمريع هلابحاو | اضيا اضرع اهنوكمنم نك
 مدقهّللا لاق نا نبذ نكل ةهل الادو>و ءامدقلادو>و ءزح ضعبلانأ عم هلوق 2

 ىلا مهولا بهذ الثل ءامدقلاب لوقلا قلطيالو هنافصب لكنا ديرب ) شط

 ةه ولالا ا فوصوه ةئاد مث اهنمالكنا دادعإالا بدأ ص .م هد ع
 1 ا 1 ل لال دلال 1س اال لالا كلا]/017 331117 1 1 الا 10:2 7106713, نطيل 0 3 .٠

 « ةيوعصلو » مح ىف ىهف هلذمزال اهقوف ىذلاددعااءازحا ضءل ةضراع د>اولاريع

 ةرئاغأا مدعل ىضتقملا ذااهضو رعكمريغ نوكتالنامزليفاهقوفاعاهك اكفنا مدعىفاهضورعم

 ثيداهياع دحاوللافتاهيلع ءزجلا قالطابلاس ل اذهلو امهنيب كرتشم كاكفنالامدعىنعا
 اهلا دق لكس يلف هلوق ) ةيثزكلا ةقرقح ىلع فقوتءالدنا ىلء هدوصقمىف لخدا ناك
 ةهلا الاد دعت عانتما ىلع ماقاعا ناهربلانا ىنعي( ةهل آلادوجوءامدقلا دوجونم مزلي تح
  ءاهدقلا ددعت عانتما ىلع ةلالدالف هلابفانم ناهربااكلذ نوكيال اهددعت مزاتسيمام لكف

 الصفنم لباضيإ| ىلاعت هناذب ات اق نكي ملاذا نكمل امدقىف ةلاحعساال اذه ىلعفلوش نا لئاقاو

 ( اذه ) 0000
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 ةبومصلو هلوق ) هتافصو ىلاعت هللا تاذ ىوسام ثودح ىلع همالكى نب. نا مهللا هنع |
 ةلاىفلقنلاو لقملاهيلع لدناو ىلاعت هللددو>وملا تافصلاتابثا نادءرب( ماقلا اذه
 الحم ىلا.ةهنوكمزلبف ةئداح نوكت نااما امنااهنم ةفاتةهوجونم تالاكشاهءلع درب نكل
 هنع اوفنف ةلزكمملا هيلع دمتعا دقو ءامدقلا ددعت مزايف ةعدق ن وكم نا هاو تداول

 نامزلف ىلاعتهناذ ىلا دنةس:نا اماف رهاظ وهو دو>ولا ةلقةتسمريغ اهنا اهنمو تافصلا ظ ١

 | هلاعفتاو هريغىلا بجاولا جادتحا مزايفهريغ ىلا اماومايا الباقو'ىذثل العافدحاولا نوكي

 أ عاتجا هلاعسا عمنمدباوجو تافصلاب اولوش لف ءامكحلا هقثوتسا دقو ه.هلامكتساو هنع

 | نودبرصبلاو عومملانودب عمسلاك امتاةلعته نودي لقعيال اهضعب نا اهنمولعفلاولوقلا

 اهتريغىن ىل'ةرعاشالاو اهعدق ىنن ىلا ةءءاركل او تافصلا

 ىفو نيضيقالل عفر رهاظاا ىف ىنلا اذه لءةناذ اهتناعو

 نيضيقنلا نيب مج احرص ةينيعلا ى عم امابثاو انعم

 ندوحوملا نوكب ةيريغاا اورسف دق انلق ةطساو امه

 رخ الامدع 7 اهنهردا دو روصو رد ثدحن

 تواتالب موهفملاداحنأب ةينيعلاو امهنيب كاكفنالا نكك ىا

 ةطساو امها رو_صتء لب نيضيقن نائوكي الف الصا

 رخالا موهفم ةموهغم نوكيال ثيم 'ىثلا نركيناب

 ةيلزا هتافصو ىلات هللا تاذ ناف ضءبلا عم تافصلا

 / .ىن ىلا: ةفسالفلاو ةلزتملا ثرهذ ماقملا اذه ةباودلل |

 : ١ ةينيعلات امثال ثم ا« رصةيريغلا ىفننال امهني مجةققحلا
 الع هنوك اوزوحو ْ 3 0

 | هيفام تفرعدقو ميدقلا بجاولا ددعت اهمدقواهبوحو نم مزلي الف اهتيريغو اهتينيع
 اهناكماوىملاعت هتاذل اهترءانم مازنلا اهدو>و ردةتىلع لزلا بهذملاو لمعثلا لوقلاف

 نانهلوق ) ةراشالا هيلا تقبس اك ثودحلا ناكمالا ءاضتقاو ءامدقلا ددعت نالطب عندو

 مزلتسي نيضيةلا دحا عفر نا مولعمو اهعفرو ةينيعلا باس ةيريغلانا هلصاح ©« لبق

 نيضيقنلان يب عجوهو امم امهتابثا مزاتسي هسفنىف لادنا عماعم امهعفرفرخ آلا تابثا

 مزلي الف هنم صخا ىهلب ةينيعلا باسنع ةرارع ةيريغاا نوك عنه باوجلا لصاحو
 © امهنيب كاكفنالا نكع ىا هلوق ) امهعاتجا نم هيلع بترتيامالو نيضيقنلا عافتراال

 | نودب مالكلاو رصمملا

 | تاقلعملا هذهو بطاخلا
 | كلت ثودح مزليف ةئداح
 | ةضازكلا همزتلاو تافصلا

 | منهم هءاوجو ثداو_هلا

 ١ تافسلا كإت 0

 ا رومأ ىه»و اماقلءتم ىلا

 | اتافتا ةددع» ةفاضا

 | نوكت .نا اما امنا اهنمو
 | ددمت مزلمف اهناذإ ةحاو

 | اماو ميدقلاو بحجاولا

 : بهذف اهثودحو اهناكما

 | ىفا ىلا ةرعاشالا ءامدق

 مامممنمنم1010103099



 أ ةكدق ةفص لكنا_ىلعلدل متول لالدتسالا اذهنابريبخ تناو اضيا اهيف هنافصناعم |

 مدعمزلناعدق نامسج دجوول هنا هيلعدرو املو ىرعشالانع ْمسلانع لوقنملاوه اذه
 ه4 ٠١

 ناعدقلا هيلعدروف زيحوا مدعىفدبق فيرعتلا ىفاودازامن» كاكفنالا ةحص مدعلاهرياغت
 ريغ مهدنع ىه لبق ناذ ةفسالفلا هلوقبام ىلع ةقطانلا سوفنلاو لوقعلاك نادرجلا

 سيلامهسنيكيشلادحاب دييقتلا هلرتنا ىلع دوجوم ريغاضيا ميدقلا مسجلا انلق ةدوجوم

 تفتلي مل اذاف مهاب ديبقتلا ىدؤم ىدؤي مممنو قالطاوه لب انبعم امهدحاب اديبقت
 تاذنيب روصتءالف © لاحم ىلزالا ىلعمدعلاو هلوق ) دبقلا كلذ رابتعا ىلا حراشلا

 قاطم نيب روصت الف زيحلاىف كاكفنالا اماو مدعلاىف كاكفنالا هتافصو ىلاعت هلا

 سيل هنا ديرب ( همدع اهمدعو هدوحو اهدود>وف اهنم وهذا هلوق ةفصلاوتاذلا

 دوحو سفن اهدوحوف اهؤازحا ىهىتلا ا هتادحو دو>و ىلع از دوحو ةرشعلل

 ىلع نورسامتي اذهلو تافصلاىف كلذ لثم نوعدب مهّاكو اهمدع اهمدعو اهداحآ
 ليما ةرشعلا نم دحاولاو لا ىلزالا ىلع مدعلاو |

 اهدوحوف اهنم وهذا هنودب اهؤاَسو اهنودب هْواَش
 ْ مايق نافةئدحلا تافصلا فال همدع اهمدعو هدوحو

 تاذلاريغ نوكفروصتمةنيمملا هفصلا كلت هنودب تاذلا

 ةمس اودارا نا مهنال رظن هبفو حراشملا هركذ اذك

 ضرعلاو عئاصلا عم ملاعلاب ضقتنا نيبناجلان م ءاكفنالا لسفبلا ' لاير اهتودح

 لتسما عم ةردلقلا“ لثب ى' انما

 » روصتسالذا » قررطب ناكناو ىدارالا لعفلا هيلع فقوش ام رعلاو ةومللاو ةدارالاو

 هنع ىلاعت دينا هءزنت بح اصقن هودقتعا دقو ةلاىف ابجو» ىلاعت هنوكمزلي باحنالا

 هدوجو سفن اهدوجو نكيمل ناف هتاذ ريغ تسيل ىلاعت هتافص ناب كلذنع اوصقنف
 هلوق ) تاضاملا سفنا مهدنع تادوحولانأ ىلءءريغ سل كرد رتل نم لقا الف

 نيع وهام تافصلا نم لاو هنا ىرمشالا عشا نع لقن 6 ةثدعلا تافصلا فالخ
 فوصوملا نع .ءاكفنالا ةنكملا تافصلاك هريغ وهام اهنمو دوحولاكفوصوملا

 ارصا سدا اذه نكل كاكفنالا ةعنتملا ةمسفنلا تافصلاك هريغالو هنمع سيلام اهنمو

 اودصتدق ىونعمث وهلب مهضعب مالك ىف عقوامىلع ةيمستناو حالطصالا ىلا ادناع

 مكن ةريثغ ريغ ىلع نالفل سيل تلق اذا كنا مهلالدتسا نم روهشماو ناهربلاب هنايثال
 دز ريغ رادلاقام لوقت اضياو اهتم ةدردنملا دادعالا ن٠ اهئازحا موزاب كيلع

 اهدوحو بوجوب لوقلا
1 

 ل اا تاس
 هناب اولوَش نأ مهمزل
 ناك ناف تاذلا لولعم

 مزلي رابتحالا قيرطب

 1 بم ل صم حسم دج حم يحب سيسي <

 0( ةثدعوا )



 #4 ما 8

 | مدع عم ملاعلا دوجو روصتسالذا هلوق ز اهفوصوم ريغتسيل ةقرافموا ةمزال ةثدحموا
 هزيم لاعسااملاضياو مدعلا ىف نييناجلا نم كاكفنالا روصاءالف ( همدع ةلاحتسال عناصلا
 صاخ زيحب امهنم لك درفنينا هانعم نال زيا ىف نييناجلا نم كاكفنالا روصتسمل ىلاعت

 | كفنباك دوجولاىف هنع كفش هنكل مدعلاىف ملاءلانع اكفنم نكي ناو عئاصلا ليقناف

 | هقلطا هنا نم قبسامل نيبناجلا نم كاكفنالا ناكماىف ىنكي ردقلا اذهو زيدا ىف ملاعلا هنع

 اذا 00 بسذيامأ ءاكفنالا انلق زيحىفوامدعف نوكينابدبيقتلا ىلا تفتليهلو

 هال ناك
 ظ

 همدع ةأ تلاع سال عناصلا مدع عم ماعلادوحو روصت:ءالذأ

 .هاظ وهو لع انودب الثم داوسلاك ضرغلادوجوالو ْ

 تمزادحاو بناحي اوفتكا ناو اقافتا ةرياغملاب عطقلا عم ْ

 تافدصلاو تاذلا نيب اذكو ءزجلاو لكلا نيب ةرئاغملا |
 نودب تاذلاو لكلا نودب ءزجلا دوجو زاو< عطقلا ظ
 ةرششعلا نودي دحاولاءاقب ةلاحمسا نماورك ذامو ةفصلا ظ

 لك دو>وروصت ناكما هيدا ل ”٠ لاشالداسفلا رهاظ 4ب

 مم اعااوالام ناكناو ضرغفلابولو رخ آلا مدععمامهنم ظ

 فال عناصلاتوبث ناهربلاب بلطي مئادوجوم روصتب |
 دحاولا نوددةرشعلا دو>حو منتع اي هنافلكلا مه ء ءزملا |

 دحو ولذا ةرمثعاا نودب ةرشعلا نمدحاولا دوحو عتتع '

 ةفاضالا فصو نأ لصاحلاو ةرسشملانم ادحاو ناك أملا
 او-رصدقلوقنانال رهاظ ذئنر> هاكفنالاعانتماو ربتعم ظ

 اهم دعروصتءال اهنا ىلع ءاثب تافصل نب ةراغتملا مدعب ظ

3 
 الثمإءلاكضءبلادوجو روصتهناب عطقلاعمةيلزا اهنوكل

 ىمملااذه اوديرب م مهنا : رخ الا :نضعبلا تاما مث

 تحاول نوكي ناب يناخلا

 هضراعو هلاح ءاكفت الا

 عناصلا كاكفنا نكمثالاو

 دوجولاىف ملاعلا نع
 عناصلا نع ملاعلا كاكفناو
 ىلا ةحاح الف مدعلا ىف

 رامتعا

 ءاكفنالا
 اناك ا ناريلاف كلذ تف ىع
 | كاكفنالا نكع ندوجوم

 | اههدحا مدع اذاف امهندب

 نع امد لك كفنا دقث

 ًاشنم ناك امل نكأ رخآلا
 | مدعتاا لاح وه كاكفنالا

 | اضياو هيلا كاكفنالا بسن
 أ ءاكفنالا أديم ناك ال

 روصت ىف زيكا

 | اذاو نييناخلا نم

 ْ نحلاىف كاك نالا بسن صاخ زيهم امهنم لك دارفنا وه نبراغتملا نيزيجملا ىف زيلاىف أ

 | يخفف وا مدعو انكاشم نم ذيقلا رابتعا ىأر نم لاق اذهلَو عئاصلا ىللال ملاعلاىلا |
 اريثكن اذ( ةفصلا نودب تاذناو هلوق داشرلا ليدس هللاكادهرب دتف دارملا ىنءملا نعاحاصفا ظ

 | حراشل ا نيب رهتشاام ىلع مالكلا اذه ىنبمو اهتافوصوم قبنو لوزن ةثدعملا تافصلانه |

 | صيصخم نم ءاكحام ىلعال تفرعاكل يادلاموعىلعءانب اهفوصوم رءاغتال ةفص لكنا نم | ظ
 ةيسفنلا تافصلاب امهصيصخم نم خشلا نع هانيكحام ىلع الو ةعدقلا تافصلاب ىوعدلا ظ

 6( اقع حرش ) (لتكةيشاح ) 4« 5 ف



 هي >>
 | ءافتناو امادحو دو>و نم بك دحاو ٌءرشعلا دوحو نال ( داسفلارهاظ هلوق 9 )

 | دوجوروصتناكماهبدارملاهلوق ١ ٠ هاياءزاتسمريغو هنازجانمدحاو لكءافتنا ريغ بكرملا
 | جراخلاىف امهنم لكدوجو لقءينا نكع هلصاحو 6 غلا رخآلا مدع عم امهنم لك
 | ىتْشو هسفن ىف الاغهنود هدو>و ناك ناو رخالا دودحوب لهحلا عم ه.قيدصتلا ىا

 | سايق ىلع هبحاص نود" اههنم لك دوجو ضرف نك هنأ هترابع ظ نم مهشاالنا
 هنا عه هلوق ) فوسوملاو ةفصلايب ةرباثما مزلالاو اهتايتاذو ةيهاملاف تمعمسام

 هدوحووه هسفنىف ضرعلا دوحو نأ نم تفرع 6 لدعملا عم ضرعلاىف مقتسيال

 هبف هلم دوجوب قيدصتلا نود ىجراخلا هدوحوب قيدصتلا روصتي الف هعوطضومىف

 . ةيلعلاةفاضال اضورعءه امهنهلك دوحوب قيدصتلا نكعالهناذف ( لولءملاوةلءااكو هلوق )

 | قدصينانكع هنا نم قبسام ىنانال اذهو هبحاص دوجوب قيدصتلانود ةيلولعملاو
 | نعايراعهدوجوب قيدصتلاوه ضرغلا اذاناهربلا عناصلا

 فصو ربتءاولو لعملا مم ضرعلاىف ميقتسيال هلا مم
 بالاك نيشاضتم لك نيب ةرياغاا مدع مزل ةفاضالا
 ظ لك نيب لب لولمملاو ةمللااكو نيوخالاكو نالاو
 | كلش لئاق الو ةيفاضالا ءامسالا نم ريغلا نال نيريغلا

ْ 

 ويث بلطي َح ملاءلا دوحوب

 نيب لبهلوقل لمأتةهتيل و لعم
 مزلي لوقن لب © نيريغلا لك
 ةرانم تبثنال نا اذه ىلع

 هنال الصا نيموهفملا نسب

 ارباغم امهدحا نكمل نا
 ارباخءناكناوكاذف رخ لل

 ةيريذلا نا نم هرك ذاالف
 هلوق ) ةيفاضالا ءامسالا نم

 « رباغتلاو ه نادوجو نيراغتلاناذ( للا مدد وجولا بس امهنيبداحنالا طرتشيهناف

 لج هيلعدرب نكل روصتب طايتراىا امهني ضرفناو رخ آلاىلع امهدحا لج عدنالا

 تاهمانم ثلا اذهو دوجولاىف اهناءوضوعاهداحتا ءاعدا نكع الذا ةيمدعلا تاموهفملا

 أ هقيقحمن مان دلخىف رودد امى اريشن نا سأب الفلوقنملاو لوةعءا ثحابم تامهمو لودصال
 | تاراشعابدحاولا"ىشا نم عرش نا ةيلقعل اًةوقالنا مهدي اهف ررق دق لوةنف ةز>حوم ةرارعب

 ا 02 رالف رومالا ىلاو هئاذيىف ةربتتملا زومالاىلا سانقلاب ةتوافتمتادادعتساو ةفلتخ

 عونلا وا ف:صااىف هلةقفاوملا دارفاللو هلدقباطم ىتئاروص ةيمدعوأ تناك ةيدوحو
 ةبسن امهنيب نا اهل اهتقباطم ىنعمو كلذنم عا وهامفوا هينارم فالتخا ىلع سنجلاوا
 امدحوب اهتدهاشمل ةآرمو دارفالا كل: نع ةياكح ةروصلا كل: نوكت ةصوصخم

 دارفالا كلتنمه دحاو ضراوعب تفنتكاو اهذراوع نع تحسنا اهننع اهنأكىتح
 ةقناطم فيرعت اندرا اذاف ةمولعم نوكتال دق ةنيعملا ءايشالل ةروصلا ةقباطهنا مث

 (موهفم )

 وه ال اهنا مهدامم نوكي نا زوال مل لبق ناف
 مح وه اك دو>ولا بسم هريغالو موهفا بسحب
 00 | لانوضوم ىلا ةيسألاب تالومدملا رئاس
 للا مضل دوجولا بسحم امهنيب داحالا طرتشي



 ]كس ©

 4و موهفملا كلد هيلع مف هتظحالم دل اهلممتو هه 0 ةمولعملا ةروصلاب

 عوضوملا موهفم نوكينا بجيف روكذملا ىندملاب هلقباطم هنا انلج ىنعم نوكيو هيلع
 نوددحاو "كل امهيدد>ا ةشاطم ةفرءم هيل نيدرب اتم نلبةروص لوما موهفمهو

 اذهو ةيضقلا قدصتل ادحاو امما هناتاطتام نوكيناو للا ديفيا ىرخالا

 ةرابعلا صيخلتىف ,هلاقم فاتخا ناوداحناو رباغت ىتهج ىضتةبوهوم لا مهلوق ىنعم

 نسحاف نيتها كني نع | باك ناننالا انلوق ىفاك ديفيل موهفملا بسحم رباغتلاو
 اهناذ ةللا هذهىف ريدتلا ناسنالا انلوقو منال هناف رح ناسنالا اناوق فال

 لا ىنمم نع كل فشكت رداقلاو ملاءلالثمىف ع<تاعا ادهنا انلق دشالهنافناسنا

 3 لح كيلع لهستو هيفمالكلانا عم ةردقلاوإعلا لثمىف ال تاذلاىلا ةبسنلاب

 كامو 0 ةدروألا || ديلاو ةرسشءلا نم دحاولاك ةلومحلا ريغلا ءازجالاىفالو

 0 -- ةرشعلا نم دحاولا نوك نا ةرصبتلاىف ركذو دز نم

 0 0 رفعج ىوس نيملكتملا نم دحادب لقب ملام هريغدمز نمديلاو
 - 02 0622 1 نمكلذ دعو ةلزتءملا عيج كلذف فلاخدقو ثراحنب

 0 ٠ نإب 35 0 | لكالوانتمدارفالا عي مسا ةرشعلا نالادهو هنالاهج

 73 3 ال هنود 00 نوكي 0 0 0 5

 8 1 ا مالك اذه اهسفن ريعدلا 5 ديزدب ناكول اذكو

 ' | قا مايو اولا, ل | تافص ىلا ( هو 2 هضام قحالو ةربضتتلا حلا
 1 00 0 دنعتامولءلا فشكت ةيلزاةفص ىهو ( علا ) ةيلزالا

 كرت ال ىعالاب ايها 0000 يزال

 هلازحا نم ءزح لكل هترياغم مزلتسيال ”ىد لكل ”ىش ةربان» نافذ ( هيفام نحيالو

 اع دقوا ان دا ايمتسم وا الاوغ امودءموا ناك ادوجوم ( تامولعملا فدكتت هلوق )

 مولعم وهف لعاا هب قلعت نا نكعام عيج ةلّجعابو ايلك وا امزح هانتم ريغوأ ايهانتم

 ىضتقملاو تامولعملا تاوذ ةءهواعلل ىضتقملازا نه تفرع اممل ىلاعت هلل لعفلاب

 ضبلاب هلع تييدقو ءارسلاىلع تامواعملا عيج ىلا تاذاا هةسسأو عتهناذ ةيملاعلل

 وهو نامزلابديقتبال لع نيهجو ىلع تاددجتملاب ىلاعت هلع ناريغ لكلاب هلع بجوف



 س4 2: 1 ظ
 تقوب اديقم همدعتو ىلك هحو ىلع هدو>و تقوب اديقم امهنم لك دوحوب ىلاعت هلع

 ادباوالزا قاب وهو ءامكلا بهذ» رئرىف هيلا ةراشالا تقبسامىلع كلذك همدع

 لازوا دحو هناب نبدملا ددٍتأاب ىلاعت هلع وهو نامزلاب ديقتن ٍلعو لدتبالو ريغتال
 ريغتم ةيدبالا تاددوتملاك ةوقلاب ءانتم ريغو تاددتملا ىهان" بسح لعفلاب هانم اذهو
 بجوب لب ىلاعت هتاذىف قيقح ما ريغتالو علا ةفصيفارين# بحوبال هريغتناالا لدبتم

 لاشام عفدملا ةراشاامم اهقاعتدنع هلوقو هيف داسفالو تامؤثعملاب هقاعتو علا ةفاضا ريغت

 لخد اديزنابلزالاىف املاع نوكينا مزلي ىلا.هل ةفشكنم تناكول تامولعملا عيجنانم

 ليال ىلاعت هناىلا ىرصبلا نيسحلا وبا بهذ انهه نمو هنعىلام# لهج وهو رادلا
 وهو هقلعت لب لءلا سفنال مولعملا فاشكنال بجوملازاب هعفدف اهعوقو لبق ءايشالا

 هنا ىاعتنو قلعلاكلذ لوزن لخداذا ىتح رادلا لخ ديس اديزناب لزالاىف قلعتم

 نيقاعت نيققحلا دنع ةردقللزا عا ( اهب اهقلعت دنع تارودقملاىف رثؤت هلوق) لد

 55 لب رودقملا دو>و

 هكا رلو هداحا نم رداقلا

 تاعومسملاب قلعت ةفص ىهو 14 معملاو : ةردقلا قعع ةردقال مزال قاعتلا ادهو

 تارصملاب قاعتتةفصىهو ( رصئلاو) أ اهم دق مدق هعدقلا

 ىهو ( ةايللو )اهب اهقلءتدنع تارودقملاىف رثؤت

 ىهو ( ةوقلاو ) املا ةعح بجوت ةيلزا ةفص

 000 ا رار ءاوسلا قط ندلا ىلا ةلنو
 نوكتلاو ريئأتلاب هنع ربعلا وهو رودقم مودعملا ناب نيلئاقلا همدع وأ رودقملا

 رعشيام مهمالكىفو رودقملا ثودح دنع ثداح هنأ رهظالاو كلذ وو داحتالاو

 رهاظو .لازءال ايف هدوحو تقوىف لب لزالا ىفال رودقملا دووب هنكل دق هناب

 هناو ىلاثاا ىنءملاوه قاعتلاب دارملانأ ىلع لد م اهتاءت دنع تارودقملاو رثؤت هلوق

 )لإ ىاتتاذا لوالا ومما دارم نانتملا مالكبقذوالا نكلدثوقا مرا اةلءاو ثداح
 || هليصفت ”ىجسام ىلع نيوكتلل لب ةردقال سيل نيوكتااب نيائاقلا دنع رودق |! دؤحول

 ملا زيقلاىف ىنكيمنا ىلا ءاعا رومثملاوه اك ةردقلاو لّقمل ( لما ةدصبجوت هلوق )
 . اهدارفالضرءترمل < ةردقاا ىنمع ىهو ةوقلاو هلوق رز معا بح ونالةو.كاذاةوعلا ظفل

 هنانه لدقامو ىنكالام ىلع امهه>و ءافذن ةورحلاب ةردقلا نيبو اهي لصفلاو رك ذلاب

 ىلأي ديعب قاثلاف ىوقلا ظفل هيلع لطي ىلاعت هللازاو ةردقلا فدارتاهنا ىلع هيبذت

 كلذ نوكف نكمايلع ىبأتبال ثرحهتردق لامكب هللاةوق اورسف مهنا ىلع هماقمهنع
 ةنامملاب خررصت ةهبش هيف لب هنم دعبأ لوالاو ةردقلا ريغ ةوقلا ظنال رخآ ىنءم

 (. هلوق )



 -ه مه زم ْ

 ةظحالم ىا ليلا ليدسال ىلعال امان اك ارداتارصمملاو تاءومملاىا ( كردنف هل
 ةيمزحلا ىناعملا كاردا ىا مهوتلا ليدس ىلعالو سحلا نع اهتبوبيغ دعب تاسوسحلا

 ةروص عابطناو ةساح ريثأت ىلعالو ورع ةوادعو دز ةقادص؟ تاسوسهلاب ةقاعتملا

 ةبصعالهعرقو خامصلا ىلا توصلا ةيفيكب فيكم ءاوه لوصووا انراصبا ىفاك ةقدحلا يف

 نك لب ظوهواءمامرف هساحلا ريثأت ربتعي نا نكم وانمعسىفاك ةلبطلا ةدل؟.هرءقمىفةشورفملا
 ٌكرملاوىنارلانبب فشمءاوه طسوت ىلا جات انراصبا نالكلذك ءاوهلالوصو رابتعا

 روصتيالاع ناطورشم امهناباكسق* ىلاعت هقحىف رصبلاو عمسلا رك نهىلع در اذهىفو |

 أ نايرج درت انة-ىف امهلوص>و عونم رك ذ اع امهطارتشا نال كلذو ىلاعت هقحىف

 رخآ كسعلاط»اىلا ةراشاتارصبملاو تاءومملاءدقامهمدق نهمزايالوهلوقو كلش ةداعلا

 هنوك نه مزليملاماقاعتع لع ساوحلا كارداناراتخاامل ىرعشالا مثلا نازعاو كلذىف مهل
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 هلدجوبنأ اريصيامرب<ىلاعت || عالو ىوتناو ليلا ليبش غال امات اك اردا كرز
 3 0 2 مدقامهمدقنمهمزايالو ءاوه لوصوو ةساح ريثأ: قيرط

 ل ا ا لعلامدقنم مزليالاك تارصبملاو تامومسملا

 0 تاعومسملا || تاقل.: اهل ثدحن ةعدق ةفصاملال تارودقملاو تامولعأا

 0 ا ةفص نع نات رابعامه و( ةنيشملاواةحا رالا وز ثذإ ينل
0 1 : 

 01 نقم هرم تاقوالادحاىف نيرودقملادحا ص .صخم بحوت ىملاىف

 نع لوقتاا نكل ماا ىلع | نوك و لكلا ىلا ةردقلا ةبسن ءاوتسا عم عوقولاب
 ىبكلاو ةفسالفلاا مامالا || درلا لع دين رك ذ ايفو عوقولل ابان هلا قلعت.
 ةلزتءملا نمو انمروهملا.لاؤو تارصنملاو تاعود-ملاب لعلاب امهولوا ىرصبلا نيسحلا اباو

 قعا كادوا رئان لانك هك اردأ اماو علا ىلع ناار ناتفض امة ضال

 عصا انا نم نيمرهلاماما نع هللا هجر هاكحام ىلع تاموعثأاو تاقوذملاو تاسومملا

 سللاب هفصو زجيمل ناو ا ةقاعتملا تاك اردالا ماكحاب ىلامت هفصو اندنع هد ع وطقألا

 مثلا دنمف اهنع ىلاعت هزت بح تالاصتا نع ”ىني كلذ نا امل مثلا و قوذلاو

 هقلعتإعلا ىف ريتعا نم هريع دنعاماو هلاريغ ىرخلا ةفص ىلا كلذىف ةحاحال ىرعشألا

 ىلاعتل ةلانةفصءلاردالا مهضءبدع انهه نمو كلذل ادب ىهىرخ اةفص ىلا جاتهف ىناعا اب

 راتخاهنانمان رك ذامدب وي (تاقلعتاها ثدحن ةعدق تافصامال هلوق) ربدتف نيوكتلاءارو

 ةسن ءاوتسا عم هلوق ) ثداحخلا ثودح دنع ثدي قلعتلا ادهناو ةردفلارثا داجالانا

 هركشم رهاظ'“ىشفةردقلا ةبسن ىواسلاما (عوقولل اعبان معلا قاعتنوك ولكلاى ا ةردقلا
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 هنالنيعم 'ىش عوقوب قلعتس اعأ علا نا 18 عوقوال اعبان للعلا قلعت نوك اماو دحا

 روصتنب اندحا ناب عطقلل ىلعفلا رعلا ىف كلذ عنم دقف الهح ناكل الاو كلذك هسفنىف

 اومزح دق ناومحالا نكل هلعفمف حلاصملا ن م ةولصلل هنمضال قدصيو رومالا ن ماما

 لعفلاىلا ايعاد نوكيال ةكصملاب !ملاناو ةردقلاك نيدضلا ىلا علا ةبسن ءاوتساب لوقلا
 دوجومال هناب كلذ ىلع اوهمنو ةدارالاب ةاد-ما نادحولاب ةمولعملا ةلاخلا لص ملام

 هاو ضع الب لمص هب لع وهام ىلع هعوةوفدنم نسحأ هحو ىلعءروصت نككوالا

 ءايلل وا عئام لسكل هلمفنال انكل ةحلصم هيف عنو اسما روصتنام اريثك انا كلذ ىلع

 رداق ىلاعت هللا نا ملست دعبف ةلخابو ةدارالاب ىمسملا ىنعملا انا لص ملام كلذ ومتلوا

 ىنكيال ةملصملا هوب هطدعناىف لقاء فقوتبال نا ىنيذي كرتلاو لمفلا هنم م<ا هنا ىنمع

 اذهلو اريبك اولعدنع ىلاءت هله مزل١ او اعطق هقراشال هتاذ مزال علا اذه ناذ هلعفيف

 دهاشملا, ماظنلا ىلع ملاعال ىلامت هداحي !ناب مهفارتعا عم باحالاب لوقلا ةفسالفلا مزنلا

 | ةارالاقلتت زاح هن ةدارالاق اع: زاح هنا ةدارالا:لوقلا ىلع دروا دق عن هيف لا مكلا ه>وب هلعل ةعبان

 الدب ند_ضلا نه دحاو
 اا 1ماقةلداح ةدارالاو ةعدق ةئشملاث عزدم لع 4ع اف 0 د اح ةدارالاو ة هع دو هئد د لل معزنم ىل اع

 هنأ هلع ىلا هللا 5ك أ ىعم نا معز نه لعو لل 2 هللا ارهدداباهةاعتو رح اللا نع

 «ءاشولو » روك ذملا ىنءملاب لعفلا ىلع رداق ريع ديرملاف هناذ ىضتقم امهدحاب

 هنم زي مل لب هتدارا قلعت ىلع امثرتم ابو>وال هنم ندضلا دحا دوحو بحو دق ذا

 امانا نيدضلا دحاب ةدارالا قلعت نا هيف لاق نا نكماام ةياغو دضلا اذه عوقوالا

 ريغ عج ع ىلا كاذيف جاتحنال اهنا ىندع لب ةتبلاد» قاعتلا ىضتق اهتاذ نا ىنمعال

 نا ,عز نم ىلع هلوق ) لمأتف ةدارالا ريغيف هلثم زو الف ةدارالا ةصاخ اذهو اهتاذ

 ثداوحلانم هتلاءاشام عيمجة قلعتم ةدحاوة فد ةئيشملاناةيماركلا تعز ( ةعدقةكيشملا
 مهو اهثودحو ثداوحلا ددعت بسح ةثداحو ةددعتف ةدارالا اماو ثددم ثرح نم

 ةدارا ىنممنا عز ىلعوهلوق ) لبق نه تعمسام ىلع ىلاعت هناط ثداوحلا مامق نوز وع

 اعت هنوك ىنعمناب لوقلا نا روهشملا «بولغمالو هءاسالو هركك سيل هنا هلعفىلاعت هيلا

 هندارا ىنعم ناب لوقااو هءاوق دحا ىف راهتلا ىل بس. ءاسالو ركع سيل هنا اذنرم

 ' 11 و اهذلع دع هيلفن لق ىاقت دّنداز ا: ىدسواليمكلا لانش دم هرج أ هريغ لدف
 لءفلا ىفاعلعلاب هريسفتن مدح رشىف عقوامال ملا هل-ف ىف ىه ىمكلا 0 وملاىف عقو ام

 ( ةلصاانم )

 | تابحاولارئاسوناعالابفاكم لكصادقو فيك هن مآ نيون ناك لب ل

0 

 ٍإ ذا هريع لف هد د| رآ ىنهموبول مالو هاسالو هركع رع نكيمل نا حم سعال م
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 نا ىلع لدام هللا هجر همالكىف عقوو ىرصبلا نيسحلا ىبا لوق هناف ةحلصملا نم
 لمفوءاسالوءركع سيلهنا هسفن لمذ ىلاعت هتدارانا ىلا اورهذ دادخ, ةلزتعم نم اريثك

 لوقىلع ضارتعالاو لاق باتكلا ىف رك ذام دارملاوه اذه نوكينا ىنبدبو هن هيما هديغ
 رسش اك هنال*”ىشب سدل هاسالو هركع سدأ هنآل أدب م دا نوك بجو هناي رامملا

 درج ىلاعت هيلع ديرملا قالطا م<ول هنا دوصقلا ذا لحأت هيفو ىلاعت هتدارا كلذ

 (عقول ءاشواوهلوق )رب دتف اضيا هيف قالطالا م“ مارق داما ىلع هقالطا عل كيذ

 ناك هتلاءاشام مالسل هيلع هلوقاو اعيج مهلك ضرالا فنه نم الكير ءاشولو ىلاءتدلوقل
 ةءدم هللاءاخأم دارملانابهلبوأتو باكلاو فاسل | ناسل ىلع رادو لو.ةلاب ةمالادتقات دقو

 رع دو د يلا يت رى | يقلل طقورتلجوةقيتح ةويواا
 5 لب هلع أل اع ناسنالا || صوص نيوكت وه ( قيزرتلاو ) ىواخلاىف هلامعتسا
 0 اذا( هفالخ قيزرتااو ريوصتلاو قيلعلا لثمنا ىلا ةراشأ هب حرص

 1 وهو ةما ةيسن || لكىلاعت هللا ىلا دنساام كلذ ريغو ةتامالاو ءادحالاو

 ىف هنا كش الو اهعافتراب || ثب وكشلاىهتاذلاب ةعاق ةءازا ةءقيقحةفصولا عجار اهنم
 هسفنىف دحم رابخالا لاح || لاعفالل تافصو تاذاضا اهنا نه ىرعشالا معز امال

 بطاخملا لدن ايباجما ىنعم [| نآرقلابىمسملا_ظنلاب اهنع ربع ةيلزا ةفصوه( مالكلاو ١

 الع كلذ سيلوهنرابعب هيلع || ريصو ىهنيو أي نه لكنالكلذو فورحلانم بكرم
 اداقتعا الو ةبسنلا عوقون | نكتاوا ءراشلاب هلع لس مث ئس لل

 هيف اكش الو هايا انظالو هل لب هلعيالاع ناسنالا ربخم دق ذا ءااريغ وهو ةراشالاوا

 هديربال اع سمأي دق هنال ةدارالا ريغو هفالخ مي
0 

 كلذ نه م نا روهال

 نم لاقب اف هل لصاح ريغ ظ
 لي وهوملوقنع لوفغتاك اردالاماسقا'رئاس نود نيقيلل هترباذم لع لدداعاءرك ذامنا ظ
 ا

ْ 

 ريغ دهاشلا ىلع بئاغلا سايقو بجاولاىف متيال كلذنانم لايام دربال اذك و هفالخ

 ريغ هركتاكلذإو اهيف ءاغلناهترهام نع فدك و ىدفنلا مالكلل ريوصت هرك ذامن الدم

 ظ ىلعىسفالا مالكلانا ٍلعاو رطسا دعب نه ”ىجف ىلاعتهل هتوبث ىلع ناهربلااماو ةىعاشالا

 اهني ايف ةرباغاا ىلع موقللا هدندقو ىاظفالا مالكلا لوادمنع ٌةرايع هربوصأ ند هرك ذاه

 هنع تارا.علا ريهتي ريغشال دحاو *ىث سفنلاىف لصاخلا ىنملا ىا ىسفنلا مالكلا ناب

 ةباتكلا لثم نم ةرامعلا ريغب هيلع لد اعر لب تاغل نموا نا نه ةفدارتملا ىا ظ

 ىذلا ىنعملا نا الئاق ىظفالا مالكلا لوادم ريع هنأ مضعب عزو ريغتا ا ربعو ةراشالاو ش



 يعصي نس سس يتصف ساسي يئس سس سنس سس سس شي سس ب ب ب يس تت أذآذآ#ذآ

 سيل م قلم

 ديز فصتاو مايقلاهل د زو متاقديزانل و قناذ امالوادمو تارابعل اريغتب ريغتسالا : فنا نم هد

 ةرياغتم لافاالا تالوادمنا كشالو ةرباكم كلذ راكناو دحاو ىنعمنء تاريبعت مايقلاب

 ىلاادصق هدب ءمأينكهلوق ) لحارعموقلا مالك ن ع اذهوظفالا لول دمنيع كلذ سيلف

 ناىرالا هتةيقحال مالا ةذيص ةروصلاهذهىف لصاحلاناب هيلع ضرتعا (هنايصع راهظا

 نا عز نف انهه لصاح ريغ باطلا ىنعا ىظفالا مالا لولدم وه ىذلا ىسف.لا مالا

 لدي اع هب ريمياعاا ظفالا نا ه.لع دريف ةراكم اهر .اكذاو ةمنهذ ةلاح ن نع ريبعت ةغرصلا هذه

 اهب ربع دق امنا دارا ناف ماكتم مال لصاحلا باطال ةعوطوم ةئرصلا هدهو ا ءطو هيلع

 بلطا|ىنعه نع ةجرت امنا داراناو هرزاكناال هه فارتعالاوه ةراكملاف هل تعضواع انهه

 ىنهذ دودو الو قافثالابىنبع دوحوهلسدلهل روصتما ىنملاكلذفهلا روصتمنوكينا ديالف

 انذاك نب فكف اندنع

 ملام هنأ دارا ناو اسمن

 ىلع ةثعاب ةلاح هل ضرع

 ظفلتن مل ةئيصلا هدب ظفاتلا

 كلت نوكت نأ مزلي الف اهب
 وه لب اسفن امالك ةلاخلا

 بطاخنا هله مهشل ع ةدارا

 " ذ اك ملكملا بلط

 اذهو تفاؤل ١ نام
 ساع هريف اذ مالملا

 ىلع رابخالا ةروصف
 ٠ « ناك املو » لاسرالا ناذ اسرالا ناف ( ءا ءامنالا نعلقلا رئاونو هلوق زو ريدتف قيس ىذلا هحولا

 ظ لغقلا اهيلاع فةوتن ىلا تافصااب هفاصتاو ل سرملا دوو ىلعالا فقوتال
 ظ هيف قا ناب لوسرلا لاسرا زو ذا لعلاو ةدارالاو ةردقلاو ةوب هللا نم ىرايتخالا

 ريغبوا اهيلع ةلادلا تاوصالا قلذعوا ماك>الا نم ام قلعتن امو ةلاسرب ايرورض الع

 كلاثما مدعو هنامصع راهظا نمل ادصق هديع 2 51

 لطخالا هنلا راشاام لغاشسفت امالك اذه ىعسيو هيمال
 داؤفلا ىلع ناسالا لء> ء اءاودا فلا ىنامالكلانا . هلوش

 ةلاقم ىسفن تروز ىنا هنع هللا ىذر رع لاوو * البلد
 نا درا امالك ىسفن ىف نا كيحاصا لوقتام اريثكو

 ةمالا عاجا مالكلا ةفص تورث ىلع ليلدلاو كلركذا
 ملكتم لمت هنا 0 ماع ءاببنالا نع لقنلا رئاوتو

 مالكلا هفص توب ريع ب < | تاع | عطقلا جف

 م .لاو ةردقلاو معلا ىطه ةيناع تافص ىلا هللنا تثد 9

 باو نوكتلال نيوكللاو ةدارالاو رصبلاو عمسلاو

  مالعلا لا كلذ 1 ”ىدى د ريغ لم ىلع 5 هز 5 قاع ناب هقدصنو كلذ

 كد ١' حرصام للعم الكلا ىف كلذ هع معأ ةراكم اذنلاو لأق اضيا معلا ىلا ةحاحال لق لب

 هيشكو 44م حوت ىف اندهت >ا دوو مهن اهف اروهشم انر هاظ امالك ناك قبس امو مامالا

 ( مالكلاةفص تورث ريغنم ملكتلا ةلاحمس اب عطقلا عم هلوق 9 نكماو نتما اذهو نكما ام

 دال هعزب امك هريغف مالكلا داحإال مالكلا هفصإ فاصتالا وه ل ملكتلا ىوم ناف

 ( نسف )



 ةراشالارركءاف>و عازت ةدايز ةريخالا ةثالثلاة ناك او

 سه مه زيجح

 راركت ىلع ثعابلا ناك املو ( ةريخالا ةثالثااىف ناكاملو هلوق ) اماكتمهق هنوك ىنء»ىف

 عازنلاو رثك ا هيف ءافأخا ناك ام مدقف ءادتبالا بيرت ةداعالاىف سكع هرك ذام ةراشالا

 لوالا فرحلا ءاضقنا نودب ىناثلا ف رحلاب ملكتلا عانتمانالهلوق ) رفوا ليصفتلاورهشا

 كلذكو ه.ءادتبالا نكعال توصملاو تماص هنمو توصه هنم فرحلا اضياو ( ىهدب

 لاف ليصفتلا ضءب مالكلا لصفو اهمدقو اهئايثاىلا

 ةرورض 6 هلةفصوه مالكب ملكتم )ل ىلاعتهّللاىا ( وهو
 قاقتشالا ذذأم مايق ريغ نه ”ىشلل قةشملا تابثا عانتها

 ماكتم هناىلا اوبهذ ثءح ةلرتءملا ىلع در اذه ىفو هب

 ةرورض ( ةيلزا ) هلقفدص سدلو هريغب متاق وهمالكب
 سنح نم سدل ل ىلاعت هتاط ثداوكلا مايق عانتما

 ةثداح ضارعا اهنا ةرورضض ©« تاوصالاو فورحلا

 عانتما نال ضعبلا ءاضقلاب اهضعب ثودح طورشم

 ىعد ل والا فرحلا ءاضقلا نودب ىناثلا فرحلاب ملكتلا
 همالك ناب نيلئاقلا ةيماركلاو ةلبان_طلا ىلع دراذهىفو

 كلذ عمو فورحلاو تاوصالا سنجنه ضرع ىلاعت

 تاذلاب متاقىنممىا ( ةفص )مالكلاىا(وهوز ميدقوهف
 هيلعةردقلا عم ملكتلاكرت وهىذلا ( توكسالةيفانم )

 بس اما تالآلا ةءواطم مدع ىه ىتلا ( ةفالاو )
 اهغولب مدعوا ا هفعض بس وا سرحلا ىفاك ةرطفلا

 ىلع قدصي اعااذه لق ناذ ةلوفطلاىف امك ةوقلادح

 توكسلا ذا ىسفنلا مالكلا نود ىظفالا مالكلا
 ةفآلاو توكسلا دارملا انلق ظفاناا ىفانس اا سرالاو
 كلذ ىلع ردقءالوا ملكتلا هسفن ىفديربال ناب ناينطابلا

 دنع نك اسلا تفاصلا

 قوبس» امهب ظفلتلاذ ضعبلا
 هارحم» تماص فرح ظفلتلاب

 ولم ال مالكلا اضياو

 دقو ةكرحمملا فورحلانع

 ظفاتلا نا مهني اف ررقت

 قباس كرحتاملا فرمحلاب

 هتكر حم ظفاتلا ىلع

 امالك اذه ىف موسنسو

 كلد عهو هلوق ) رخآ

 زوحب الذا ( مدق وهف

 داوم
 ةلبانلا دنع اذه ىلاعت

 تءعم دقف ةيماركلا اماو

 مايق نوزوحي مهنا

 ف ىلاعث هنا ثداوحلا

 مازتلا ىلا اورطضي

 هتلاعسإب ةهمدللا دهشيام

 ا مايق

 نه فل وا مدق نه

 فورحلاو

 مئاق هثودح عم ةءومسملا فورحلا نه مظتنملانا ىلاوبهذ ليادلا ةفلاع نم عنشا
 هلوقو ملكتلا ىلع هتردق همالك امنا همالكال ىلاعت هللا لوق هناو ىلاعت هناذب
 ثدحريغةردقلاب ثداحوهف تاذلاب ائاقناكام لك ناب امهني اوقرفو ثد#ال ثداح



 م4 ٠0 از
  ىظفل مالكلا نا اسكف هلوق ) ةردقلابال نك هلو ثدحم وهف تاذلل انبابم ناك امو
 ءافخ عونهدضؤوىسفنلا مالكلا ىف ناك امل نكل ( سرخلاوتوكسلا ل و

 انهلوق هدضو ىظفللا مالكلاىلعالا ةاللاو فرعلا لهادنع امهظفل قالطا رهت

 ىتاثا| ىلع دربوىباطخ لوالا لمادلا 6 24 لمادالهنالو ا لايك قبلا كلذ 98

 )11 ىلعا هدض اذكف ىسفنو ىظفا مالكلانا امكف || الا سفن ليلدلامدعنا
 ةفص دنا ىنعي( ربان يمآ اهب ملكه ىللاعتهتباو ) سرحلاو ريع كدنع همدعو عونم

 ا | لالش رطلو ىيتلاورمالاولا كتي داو || ليادلا مدع نا ىلع ديفم
 ” ]1 ا ةذع اهتالكناف تانئلارئاسو ةردقلاو لملاك لولدملا مدع مزلتسا

 تافاضالاو تاقلمتلافوه اها ثودحلاو رثكتلاو ةءدق || كلتدحا ريصياعا لبهلوق)
 رثكت ىلع ليادال هنالو ددحوتلا لامكب قبلا كلذ ناامل || © تاقةلعتلا دنع ماسقالا
 لقال مالكلل ماسقا هذه لبق ناذ اهسفن ىف اهنملك || ماسقالا كلت نا ديرب
  ماسقالا كلتدحا ريصياعا لب عونم انلق امودب هدوحو أ ةيقيقح اعاونا تسل
 ماسةناالف لزالا ىف اماو لازبال اهفكلذو تاقلعتلا دنع | ةيزايتعاعاونا ىهلب مالكلل

 لكلاعجرمو ربخ لزالا ىف هنلاىلا مهضعب بهذو الصا لصممم عون مالكلا ناف هل

 ىلع ناوثلا قاق#انع رابخا مالا لصاح نال هملا | هقلعت ريتعا اذاف هسفنىف
 لصاحو سكملا ىلع ىهنلاو كرتلا ىلع ىاقعلاو لعفلا
 ريخلا ءاذنلا لصاحو مالعالا بلط نع ربخلا رابخم-الا
 ىئاعمل هذه فالتخا مئاناب درو ةباحالا بلط نع

 داحالا بحوبال ضءبلل ضعبلا مازلتساو ةرورذلاب

 ثبعو هفس ىهنمالو رومأمالب ىهنلاو ىمالا لل ناذ
 بحي ضحم بذك ىذملا قيرطب لزالا ىف رابخالاو
 ارما لازالاىف همالك لمحت ل ناانلق هنع ىلاعت هللا هزنت

 باجيالل زالاىف سمالاف هاناعجناذ لاكشاالف اربخوايمنو

 هنروريص و رومأملا 7 تقو ىف هبرومأملا ليصحم صالاذا باتكلا ىف روك ذملا

 || رظ ىف رومألا دوجو قكف هيما العا أ ةوع ماو نا
 « ارك ه» هليلد نع باوجلا *ىهعسو ةيلزا هتاقلعت نا ىلا هريغ بهذو لا ىهنملا

 ةسجلزالاىف هنا لاقنم منهو ىزارلا مامالا نع كلذ ىكح ( مهضعب بهذو هلوق )

 ىلامملا هذه فالتخا لمناناب درو هلوق )2 ءادنلاو ماهفتسالاو ىهنلاو مالاو ربا ىه

 | عيا عاجرا نكعاضياو لبق ( داحتالا بجوبال ضءبلل ضعبلا مازاتساو ةرورسضلاب
 هات اج ص نق تا يو جر ص و ص مح صو عم وص مج حب جي رع ع م م ص رو جبع و صح ع ص مسرب

 ىلا )

 هحو ىلع نيعم 'ىشب
 اذاو اربخ ريصي صوصخم

 رخابوا هب هقلعت ربتعا
 اسما ريصي رخآ هجو ىلع
 بهذ كلذ ريغوأ امهنوا

 ةرعاشالا نم كادعس نا

 قاءت همالكل سيل هنا ىلا
 وهولا زب الاف كلذاع او ىلزا



 -« ه١ ز]>
 صيصختلاؤذدحاو لكل مازلتساعون دحاو لكل ناىف كغالذاماسقالا نه دحاو لكلا
 فئتخ ىسفنلا مالكلا نا مالكلا !ًذه نم نطفلا هبنت دقو نال دعب هيفو مكحم
 اذا مك هلوق ) ريدتف ةتوافتملا ظافلالاب هيلع ةلالدلادنع هل ةضراعلا تائيهلا فالتخاب
 سمالا ىلع مزعلاوه5 وصلاهذهىف دو>وملال يق ( اذك لءغ نابءرماذ هلاثبالجرلا ردق

 لوقبف هتومدعب نبا هلدإ ويس هناب قداص هربخا اهف كلذ ضرفن انكل هتةيق>ال هلو
 امر لب ىرما هيلا اوغلبف لئاضفلا ءانتقاب لغتشي نا ىنبا مآ ىلا هدنع هرضح نمل

 ذئنيحهدنع لصالاسيا هنا مولعمو هبلط ةئيازعيل ةيلادعدي مأيو ةطع كلذ بتكي

 اسك لب اًمجو اهفس كلذ دعيالو: بلطلا ةقشح وه قبال وا تلطل] ]1 0 ا
 دوجولادسباذك لعب نابمساذ هلاثثا لج رلارذق . ١١| باطخلا اماو امزحو

 دودعماو دوجولل لماثلا !| الزاةنمزالا نمثئثب فصتنال لزالا ىلاةبسنلابرابخالاو
 مالسلا هيلع ىنلا يما و اك || ههزنتل ىلاعت هتلاىلا ةيسنلاب لاح الو لبقتس هالو ىضام

 هتما عج ىلا ةيسنااب حرص او نامزالاريذتب ريغتنال ىلزا هلع نااك نامزلا نع

 ناذ لببقلا اذه نم سيلف || قاطيدقاضيا نآ رقلاناىلع هيبنتلا لواح مالكلا ةيلزاب

 مودعملا ليزنت ىلع هانبم [| ولتملا مظناا ىلع قلطي اك مدقلا ىسفنلا مالكلاذه ىلع

 هلال رطل "هن | 0 ولخم ريغ ىلاعت هللاءالك نآرقلاو ) لاقف ثداحلا

 ةدوهعم ةّشرط كلذو هملع ْإ لاقي هنا نم حراشملا رك ذ امل هللامالكب نآ رقلابقع

 رابخالاو هلوق ) مهنيب امف نآرقلا لاق الو قول ريغ ىلاعت هللا مالك نآ رقلا
 فصال لزالاىلا ةيسناا فاؤملا نا مهفلا ىلا قيسي الث قولخم ريغ

 ناب © ةنمزالا 0 ةليانأا همبأأ بهذ اك مدق فورحهلاو تاوصالان م

 لوقت الثمدبا ديقم' هيك: ناك ناو نامزلا نع دارج وه: لب هبت هلافرظ نامرلا
 تقونم نيعم تقويىف رادلاىف لخادو هريغىف مودع» ىتالفلا تقولاىف دوجوم ديز

 ديةم رابخالا ناف لخدو رادلادب : لخديس اناوق فال هريعيىف اهنع جراخ هدوجو

 روصتب امنا كلذو هنع رخأتم ىناثلا فو لوخدلا نامزىلع قباس نامزب لوالاىف
 ريال اءلزا اقلعآ لوالا هجولا ىلع ثداحلاب قلعتم ىلاعت هللا ٍلعو اينامز ربخْما ناكاذا
 دوحورخآ نامزىلارظالاب لب ىلاعت هتاذ ىلا رظنلابالنكلو ىناثلا هجولا ىلعو لدبت. الو

 هلوق) .”ارابخاىف كلذ لث» عقب دقو فلسدق اك هدءبوا ىلبقوا هنامزىف ثداحلا كلذ

 فاؤملا كلذ ىلعزآرقلا ظفا قالطانم عاشامل كلذ قبس امناو ( مهفااىلا قبسي الثا

 هللامالك قالطا ىف كلذ لثم قفتس ملام هقفلاو لوصالا ءالعو ءارقلاو ةغالالها دنع
 هدا دهن وله 107 نها انام دان 11 ميقات 771
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 هللادجر لاق )َ ادانعوا الهج هلوق 2 أيهم دو فدارتلا ىلع 3 هفو لاق نمو ىلاعت

 | مسجلانا مهضء؛ نعو نايلزا فالغلاو دل-+لانا مهضءب نع لقنام مهلهج ىلع ىفكو

 بيكرتلا در فيلأتلاب دارا ( خلاميظنتلاو فيلأتلا نم هلوق ) امداح ناكام دعب ادق أ

 000 1 ايش ماقم قول اريغ ماو ادانع وا الهجسح || لسا لا ظ
 ىلع مالكلا ىرج ىلا ادصصقو امه داحتا ىلع اهذل 07 1 ّ 0 ا - كدب 2-0 3س ا

 هآ ه . 8 0 2 - 42_سانم ىف

 | 01018! زتاكوهف قولح دنالاةنمو قولح ريغ 3 ! لانا هن لازالاو ١ 7, - 1 0 مسا وك ٠ 0( ب 2 ٠ 2 - 2ك .
 نيب اين ةرووشملا ةراسلاب بالخل لمم ىلع اصيصننو 0 ىلا لود ْ

 | مجرتيانهلوقواخم ريغوا قوام نآر تلا ناوهونيّةرفلا | ." '

 | مهنييو انني فالخلاقيقحنو نآرقلا قلخ ةلئسع ةلئسملا

 | لوقن ال نهتفالاو هيفنو_ىسفنلامالكلا تايثالا عجرب

 | مالك ثودحم نولوق ال مهو فورحلاو ظافلامدق
 | ءايبنالا نملقنلارئاونو عاجالاب تيب هنا سعام انلملدو ىسفن

 ْ فصتمهنا ىوس هل ىنعمالو ملك م ىلع هنأ مالسلا ماع 0 البلا نع 00 ْ
 ا نيعتف ىلامد هتادب كثراا ىظفلا مايق مو مالكلاب 1 0 3 9 0 ْ

 | وهاع فصنم نآرقلاناب مهلالدتسا اماو مندقلا ىسفنلا | - ٠50270
 'لققاو فلل انه ثودحلاتايدو قولخلا تافص» لا ظوفحا ىلا نم

 000 ع نود تاعسو للا
 | ىلا|زوتمارهصق امومم اب عدتوكو ليزتالاو لازئالاو 0 ْ
 0 ٌُ 2 0 ندصلا ىف ةكلا هتنتكو |

 0 يك لي جميع اعل كليو | © ا و
 4 : : : 1 مل امل ةلزتعملاو ميدقلا ىنعملا ىف مالكلا امناو مهظنتلا ىلا لما 0 3
 ا ]اهلا لااوبعذ اناكتم ىلاعت دنوك راكنا ىينكي || هدوم مم 6 0

 5 0 3 يلا ١>

 لاكشاداحت او اهلا ىف فورحلاو تاوصالادا#ا ىنعع أ[ ا
 1 3 9 8. 9 1 0 ذةءاعكلا ءافكو حلاصملا تسول

 | مهني, فالتخا ىلع أرب ملناو وفحما حوللاىف ةباتكلا أ نإ كالو تداوحلا

 ا ارغأل ةكرجلادب تماقنم درعا نإ ريب تناو دوجو لاو تاماكلا
 « الاو » ليزنتلاو لازنالا اذكو ثداح اهنم تلؤملا» ضعبلا ءاضقناب طورشم اهضعب

 ةنراقم بز ملاوظفالاوه عيصقلاو عومسملاوىبرعلا اذكو ةعدقلا ةفصلا ىلع مدال
 | ىاصتاو ماتخالاو حاتتفالابهماستاك (كلذريغ ىلا هلوق ) اثداح نوكمف ةوبنلا ىوعدل
 أ للص اوفلاب هزيعو تايآلاو رولا ىلا هماسقناو ماك الاب هةهصعيو هءاشتلاب هةضعل

 ىف هعوقو ةشرش كلذو أ

 هب دارملا ليزتتلا ةلباقم |

 ىلا ايندلا ءاس نم هلقن |
 باب ىف ١ تاعفدد ضرالا '

 ( تإياغلاو )



 #4 دس رجع

 ىلاعتهلةقولخْلا ضا ىعالاب ىلاعت ىرابلا فاصتا عدلالاو

 نوقفتم كنا ةلزنءملا هبش ىوقا نهو اريبك اولع كلذنع

 ارتاوت فحاصملا ىتفد نيبانيلا لقنامل مسا نآرقلانا ىلع

 نسلالاب أورقم فخحاصملاف اوكف 0 اذهو

 ةرورضلابثودحلات ايس نم كلذ لكو ناذ الأب طوق

 ْ وهىذلا نآرقلاىا ( وهو )هلوق باوجلا ىلا راشاف

 ةباتكلالاكشابىا © انفحاصعىف بوتكم ر!ىلاعتدتلا مالك
 ظافلالابىا  انواقىفظوفحم ) ”هيلعةلادلا فورخلاروصو

 ظ ةعومسأ| ةظوفلملا فورحلاب ( انتنسلاب ءورقم ١ ةلبخلا
 مهىا ( اهفلاحريغ ) اضيا كذب ( انناذآب عومسم )
 ةنسلالاو بولقلاىف الو فحاضملاىف الاح سل كلذ
 ععسي وظفلي ىلاعت هللا تاذب مئاقمدق ىنعموهلب ناذالاو

 روصو شوقنب بتكيو ل خا مظنلاب ظغح و هيلع لادلا مافالاب
 رهوجرانلا لاقناكةيلع ةلادلا ف ورمل ةءوضوم لاكشاو

 ةققح ةقيقح نوكهنم مزايالوإقلاب بتكيو ظفالاب رك ذ قرم

 نايعالاف ادوحو *”ىشللنا هقيق<و افرحو اننوصرانلا

 ةباتكلاىفادو>ووةرابعلا ىف ادو>ووزاهذالاىفادو>وو

 ىلعوهو ناهذالاىفام ىلعىهو ةرابعلا ىلع لدن ةباتكلاف
 مدقلامزاول نم وهاع نآرقلا فصوب ث.دن نايعالاىفام
 ةدوجوملا هتةيقح ه.دارملا) قول ريغ نآرقلا اناوقىفاك

 تاقواختا مزاول نم وها: فصوب ثيحو جراما ىف

 انلوقىفاك ةعومسأاو ةقوطنملا ظافلالاهبدارب تاثدحملاو

 نآرقلا تظفح انلوقىفاكل.لاوا نآرقاا فصن تأرق

 نآرقلاس» ثدححا مر انلوق ىفاك ةشو ةدملا / لاكشالا وأ

 هباعلدبا لب ةقمةح هءااامسن امن يض راءاسلف ناريخالااماو همدقو|هئودح ةيفراشيألو ,

 ثمحوهلوق 2( انها واد ثودح مزلنسالامو دح نار هاظ و هءاع لادلاش قنلاو ظفالا نم

 رك ذإاوكموقلو كلرك ذإدناو كراسرك ذ اذهويىلاعتهللالاناك ارك ذهن وك هنموتاياغااو

 ىراللا فاصتا محصلالاو هلوق 0 ثدحع نجرلان م رك ذنم ما امو ىلام:هلوقل ثدوع

 هلة قولا ضا عالاب ىلاعت |
 كلتمايقةحص مزاي هنا دارانا
 ىلاعت هاذ ضارعالا

 هناداراناو ةعونمةمزالملاف
 ضاىعالا كلت لج ةمص مزاي

 قاقتشالا لج ىلاعت هملع

 هلوق لدبلوشءنا بسانملاف
 اريبك اولع كلذ نع ىلاعت |

 هلوق) اعرشوة غل كلذ عجن

 ىهوةرابعلا لع لدتةباتكلاذ

 لعوهو ناهذالا ىف امىلع
 ةقالعال ناس ( 10

 مالكلا ١ فصول. ةدضتملا
 تافص نم وهاع 7

 ةلخلا ةقوطنملا ظافلالا
 نا مث ةباتكلا شوقنو
 هذه نم نيلوالا ندوحولا

 نادوحوةعبرالاتادوحولا
 اههطورعل ناةقح

 ناالا ةقيقح هل ناضراع

 ه.ليصأ دوجو امنه لوالا
 هماكحارهظتو هران' آردصت
 ةنودحو همدق ربتعي هشضو

 هنوس ريد_هل ىلع ىناثلاو

 هراث' 1 بنرتيال ىبظ دوحو



 هت ه4 2»-
 ظحاليىا ةعومسملاوةقوطنااافلالا هءدارب تاثدعأاو تاقواخنامزاول نموهاع فصوب

 هيلع ىنْح نمو ةشوقنملا لاكشالا وا هلوقو ةلضملا وا .هلوقىف مالكلا اذكو ةقباسلا
 . قيقعلانم كل حدقنب كارا ىلا مث صملا باول قيقالرخآ باوج اذهناب ضرتعا

 نآرقلانا قبس ام رهظدق ( ماكحالا ليلد ناكامو هلوق ] كلذ نمةيسصىف نكتالف

 لولدملا مساب لادلا ةيمست بابرم زوح ظفالا ىلع هقالطاو ميدقلا ىئنمملاوه ةقيقح

 نييلوصالا نيبرهتشا الو
 مسانآ رقلانا نولوش مهنا

 لاراخإ انمي نيمار لطفل
 وه ناك امل ىزاحملا ىنعملانا

 اوفراعت مهن ر غل تسابلا

 هوذرعو هلاعما هولحم هيلع

 كلذ ىفاش الف هيسانب اع

 هلعىسوفهلوق هان رك ذام

 ىنعم ناك الدءرب ( مالسلا

 عامس ىلاعت هللامالك عامس

 معس دق انم لكو هيلع لدبام

 صاصتخا ىنعماق هيلعل دام

 مالسلا هلع ىسوم

 هناب باحاف ملكتلا مساب

 همالك ىلع الاد انوص عمم

 ل-خد ريعنم هلاقو_اخم

 ةقالعلا ىلعءانب ةءاسم هب نآرقلا فصو نوكيف ةةيقح هد لئافاالا كلت فاصتا هبف

 مدقلا ىنمملا نود ظفالاوهةيعرشلاا ماكحالا لئلد ناك امو
 رتاوتلابلوقنا فحاصملا ىف بوتكملاب لوصالا ها هفىع
 ثيح 00 مظنال ىا اح ىنعملاو ماغالل امس هولعحو

 ىذلامدقلا مالكلا اماو ىنعملا درحملال ىندملا ىلع ةلالدلا
 زوحب هنأ ىلا ىرعشالا بهذف ىلاعت هللا ةفصوه

 رايتحاوهو ىنثارفسالا قارا ذاتسالا هعنمو مهن أ

 مالك عم ىتح ى اعت هلوقىنءف هللادجر روصتمىبا ميقا

 ا هيلع ىسوك نالف عت لاق هيلع لديام عمم هلأ

 الب ناك املنكلو ىلاعت هللاءالك ىلعالاد انوص عمس مالسلا

 لبق ناذ مللكلا مساب صخ كلااو ناتكلا ةطساو

 مظنلاىفازاع مدقلا ىنمملاىف ةقيقح ىلاعتهللامالك ناكول

 زجعملالزتملا مظنلاسيا لاقي نايدنع هيفن مدل فاؤملا

 عاجالاو ىلاعت هللا مالك تايآلاو روسلا ىلا لصفملا
 ىلاعت هتلامالكوه هب ىدممملا زعملا اضياو هفالخ ىلع
 فاؤملا مظنلا ىف روصت اهنا كلذناب عطقلا عم ةقيقح

 تاي االاو :رونألا ىل؟لضعلا
 ءالذاهرهشلا بهذاذه ىلا هللادجر لا ةدحاو ةهجنم ناكناو هدابع نه دبعل بسك

 هناىلازغلامامالاراتخاو تاهملا ميج نم توصي همع“ليقو قاس اواذاتسالاوروصنموا

 هل وقرفيك الوكالبهتاذ ةرخ آلا ىفىر اك فرحالو توص ريغنم ىلزالا همالك عمم

 ىلاعت هللا مالك نا قباسلا مالكل!نم لعد هناىنمي( ةقيقح ىلاعت هتلامالك ناكول لبق ناف

 قيقحلا ىنعملا 5 ةوص اناعجلا تاراما ىوق اذا ظفالا نع هيفل عام نا مزليو نآرقلا

 © ىوقاو )



 ىنعم الذا هلوق ) عاجالاب عمه ريغ ا_نهه ىننلاو هتمح مدع ةقيقحلا تاراما ىوقاو

 ةعدق ةفصلثع نايتالاو ةضراعملا ىلا برعلا ةوعد] ىنعم الذا ( ةعدقلا ةفصلاةْضراعمل

 ظافاالل ةلولدملا ةقسانتملا ىناعملانع ةرابع ةعدقلا ةفصلا كلن نال ثح هبفو ىلاعت هل

 ناو ةغالباىف اهتبثر غلي هجو ىلع ىتاعملا قيسن برعلانم روصابال فيكف ةبترتملا
 دوصقملاومالسلاهيلع ىنلا بير تنماهنو لو اهمدق نورك مهنا ىلعاهلثم ةعدق نكيول

 ام ىتلا ةليضفلاناب نايبلاءاطع حرص دقو ةقيقح اهلثم نايتا بلطال مهمازلا ىدلا نم

 فصوب نا مالكلا قمعسي

 ةعاربلاو ةغالبلاوةحاصفلاب
 ةضرتملا ىنامملا لا ىه امنا
 ظافلاالا لاحال سفنلا ىف

 سبل زاسعالا ناو ةقوطنملا
 لب ظفللا ىلا مجرب سال

 ىنعملا بدي رت ىلا عجب مآل
 كسمت نا ىلوالاذ سفنلا ىف
 راقم بحب ةزوسحملا ناب كلذ ىف

 وه اك ةوبالا ىوعدل اهتن

 وه امنا هلوق ) روهشما
 (ىنءملا ىلع هتلالد .ابتعاب

 ققح ايفرع الوقنم نوكيف
 عض ولا بسحت لمعءتسا وا

 هللا مالك ن اقيقحملا انلق ةعدقلا ةفصل!ةضراعمل ىنءمالذا

 ةفاضالا ىنعمو مدقلا ىسفنلا مالكلا نيب ءارتشم مسا ىلاعت

 رولان مهفا ملا ثداحلا ىظفالا نيبوىلاعت هلة فصهنوك

 تافيلأتنم سيل ىلامتءّتلا قولهم هنا ةفاضالا ىنعمو تاي آلاو
 | الاىدحلاو زاسعالا نوكيالوالصا ىناام<يالف نيقواخلا

 زاعدنا نم .اشملاضعب ةرابعىف عقوامو ىلاعت هلل مالكىف

 مالكل |ناءانعم ىلب فلؤملا ظنال عوض وهريعدناهأ:ءد 0

 هب طفللاة يعستو سفنلاب مئاقلا ىنعملا مسا تاذلابو قيقعلا ىف
 مهلا عازئالو ىنمملا ىلع هتلالد رابتعابوه اعنا كلذل هعضوو

 ىنعملا نا ىلا نيققحلا ضءب بهذو ةيىعسنلاو مضولا ىف

 ١ ظفللاةلب اقمىف سبل دق ىنعم ىلاعتهللا مالك اني اشم لوقىف
 دارملاونيعلاةلباقمىف لب ههوهفمو ظفال' لول دمه. دار ىّتح

 نآ رقلانا مهدارمو تافصلا رئاسك ةناذدب موش الام هب

 ةلبانملا تعز اك ال يدقوهوامما هاذ ىنعملاو ظفلل مسا
 ناكل والا ىنمملا ىف ىناشلا ةلاحمسالا ىج.دي هنافءازجالا بترملافل وا مظنلامدق نه
 دلي نإ ازرع ١ الا ظماتادم الا هللا مسب نم نيسلاب ظفلتل | نكع ال هناب عطقال

 مينا ىلا|رظناكرتشم هلثم ةيمستنع نوشاحمنال ىنكل زاعىناثلا ىف لوالا عضولا بس
 انهه نمو هبعضوىف لامعتسالا لها كارتشاىلا ارظن ةقيقحلا قيرطب هيبنعميف هلامعتسا
 هدا رص سدل هنا ىنعي (ءازجلا بترملا فاؤملا مظالا مدقنم هلوق ) كرتشم هنا مموشب

 هلوآ8 )ةلاممسالا ىجدي هناف يدق دوجولا ىف ءازجالا بقاعتم هنوك عم ظفالانا

 بترثبازجانيب سيلهنا هانعم سيل (ءازجالا بتم سيل سفنلابمئاقلا ظفالازاىنعع لب
 امالك نوكتال هنودب تاملكلاو ةلك نوكتالهنودب فورحلاوفيكةيفيلأ:ةئيهو ىدو



 سإآ ه٠ زخ كر

 ىف بترئانههس يل هانعم لب هنودب مثال ةيباطخلا ايازماو ةيعضولا ىناعملا ىلع ةلالدلاو
 ةءارقلا ىف اكضعبلا ءاضقناب اطورششم اهضءب دوحو نوكي ىتح هيف بقاعتو دوحولا
 ظفلنا نايثالا ةدعاسم مدعل اهضعب نع غرفن ملام فورحلاض ءرب ظفلتننا اننكعال هناف
 مزال اعمل انه اهعيجدوحوناف ىل ادد ىرابلا تاذىف اهدوحو فال امم فورحلا عيمجم

 دوحو ةددعب ةاك احم فالذ ىاح الايس 9 ثودح مزلي الؤهماودب ماد ىلاعد هنانإ

 ءازحالا تتسع نزتمبلا سفنلاب مئاقلا ظغالانا ىعع لب 24 ْ كاابخلا نب ْى ظافلالا

 اا را ريد نم ظفاللا سفن اقلك دست | عر ككورألا عيجنا
 44 م 0 0 6 00 ظ اس راملا .ةضب اش

 ب 0 2 دق 1 1

 قوم دهو هددع 7 6ع و َّق ا نت و ةظوفح ١ 1 00 هلا 10 ربل أرقلا ا 5 0 ايلات سو اج ادرقإ

 دوحو سيل ابو دوحولا
 ءاضقناب اطورشم اهضءإ

 لاح لثم 0 ةسففل

 عطقلا م هلق رشا

 دوجحو ناب قرفلاو
 هحولا اذه ىلع فورحلا

 دوحولاب ىلامت هللاذ ىف
 ظفاحلا سفن ىفو ىنعلا

 ىلايملا ىلظلا دوجولاب
 در2# ضرغلا ذا انرضيال

 ام لطب ف ليشقلا قيرطب
 نكي ملاذا اهنانم مهوت

 ليب قرف قبال بيب رب اهني

 هللاتاذب مئاقلااماو ةثداح ةءارقااو مدقءورقملا مهلوق
 بتص ريع عم هللاهالك مع“ نم نا تح هيف بترث الف ىلاعت

 مهمالك لصاح اذه ةلآلا ىلا هجايتحا مدعل ءازجالا

 فورحلا نهىفل وم ريغسفنل بان اقاظفا لقعتن نا درج وهو
 مدعب اهضعب دوحو ةطورشملا ةللاوا ةقوطنملا
 نحتو هيلع ةلادلا ةبئرملا لاكشالانم الو ضعلا
 روص نوكاالا .ظفاحلا سفن مالكلا مانق نم لق.تنال
 اهيلاثفالا اذاثمحهلايخ ىف ةمسنسم ةنوزذ2 فورحلا
 ظفلتاذا وة تع شوةنوا ةليذع ظافلا نم اذل ؤمامالك ناك
 هنعربعي ىذل!ىنءااوهو (نبوكتلاو)) اءومس» امالك ناك

 عارتخالاو ثادحالاو داجالاو قيلعلااو قلخلاو لعفلاب

دوحولاىلا مدعلا نم مودءأاجارخاب رسسفل و كلذ وو ا
 

 قلاخ هنا ىلع لقنلاو لقعلا قابطال ( ىلا.:هللذفص )

 ريع نم “"ىشلاىلع ق ممل قالطا عانتماو هأ دو 7 ملاعلإ

 .هوجول(ةيازا) هءامتاق هلافصو قاقتشالا ذخ امن وكي نا
 1 ربيبيبيبتت5750715بي122ر7ي7 1 22يرييي2ب2ب2بيب525222ئ2-2222-----29-2-92-29-2-كظ-539

 5 مل

 «اهدحا » توصلاو فرحلا مايق نا نم هللا هجر هركذ امو امهرئاظنو علمو عم

 داراناف الثمدحاو فرحك ءازجالاب تم ريغ ناك ناو لوقمع سيل ىلاعت هللا تاذب
 القع كلذ زوال هنا دارا ناو هنف مالك الو ال ةلوقعم ريع هل همايق رع

 ىلاعت هتادب همايق روح“ ال م تادودوملا ضع هماق زاحال 1 هداسؤ قحالف

 ظفاحلا سفن مالكلا مايق نم لقعتنال نينو هلوق ) ليلو نه كلذ ىنل دءال

 اذه )



 | هاا دع

 ىنءازجالا نيب بيترتاا ىفننم مهف حراشلا نارهاظلاو دوصقملاب رضيال نكل سم اذه

 الومالك الوةلك هنودب روصت:الذا اعطق لطاي كلذو ةيفيلأتلا ةئيهلاو ىبضولا بيتوتلا
 هبلع !اكشتسادقو تف اكد و>ولاىف اهنقاعت قل هنم دوصقملا 3 ةشوذوا ةممضوةلالد !

 ىتفد نيب لوقنملا نوكيالنا مزلي ةعدقلا ظافلالا صوصخلاعسا ناكنا نآرقلانا اضيا |

 هلع قلاخلا قالطا زاحول هنا ىلدع ةقبقحلا ردعت ظ

 ن.وكساماف امداح ناكول هناثلاثلاو* ضاىعالانمهيلع |
 نوكتةلاهساهنم مزايولا وهو للستلا مزليف رخآ |

 ثداحلا ىنئتسيف هنو دباماو دهاشم هنا مم ملاعلا |

 هعونل امسالءح ناو هلثهلبنآرقلاس فن رودصلا ىف ظوفحناونسلالاب ءورقملاو فحاصملا

 ىلع دراووهلب لوقلااد+م صوص# ريع لاكشالا ادهو اهصوصخ نع - ةئوص مزاي

 الديلعد,درتلاةموظنملا قوطنملا ظفالاءازاباءوضوم نآرقلا ظفل نوك د>اركش مذا لكلا

 هيف ىلاعت هللا هعرتخاناسل لوأب مئاقلا صوص لا فلؤإلل مسا هنأب كلذ نع بيجادقو .هيفشي
 نوكيف لل نيعتثيح نمالهإ مسادنا حراشلا ىلوملا راتخاوهنيعالهلثدحا لك ؤرشبامو

 ىلا بسن باتكوار عش لكىف مكملااذكو هلثمالهسفن *ىراق هؤرقبام لكو ايعون ادحاو |
 سعال ىلاتت هنادب ثداوحلا مابق عنتعإ هنا لوألا « مزايدنا نهرك دامو هفلؤم
 قلاكنا دأب ىلزالا همالكى.هنتاذ ضو هنآ قانا دمرانا كل نع هيفن ةعص

 زاحنا ىلا لودعلاوا بذكلا مزلاقلاخ لزا ىف نكي ملولف |

 ريغ نمقلخلا ىلع رداقاا وا لبقةسي اهف قلاخلا ىا |

 ةمزالملا) هبااس قدص

 بلس محدلال ذا ةعودنمت

 ديرأ ناو هدرف نع عونلا

 تامل تقفل .نوكت تلات
 وهردشام لك قالطا زاجل قلخلا ع رداقلا ىنعع

 22 اوم فلو ديو ءازابأ) جرار ماسلا ال و ل ثدومللا نع
 هنارك ذدقهناديرب « ىلاعت دنادب ثداوهلا مايقعنتع هنالوالا هلوق ) ديز سفنناسنالاةيهام

 هلوق)ةيلزان وكتف هريغب “ىلا ةفص مايقل ىنءهالذا ىلاعت هتاذباعاق نوكف ىلاعت هتلاةفص

 ىلعرداقلا ىنمع دوسالاقيف ىلاءةهءاعىا ( ضاىعالا نم هيلعوهردقنام لك قالطازاجل

 لوق) هنالطب فك شالو كلذ ريغ ىلا رحمه و بتاكو ضايبلا ىلعرداقلا ىنهع ض.ماوداوسلا

 . نان اول اوهسفن نيوكتل ان وكتنوكينازاو+ عم هيف لق( لسلس ل امزارف رخآآ ن بوكت اماف

 سفن لاش نا نكع و لية مث نوكملا ريغ نيوكتلانا*ىجعسو هدي وكت ىلاةبسذا اين وكم نب وكشدلا

 ىلع'ىثلاتاذ ق.سيف ةلاحمساالوهسفندو> وب قاعتالذا ىلاعت ىرابلا هب فصتملا نيوكتلا

 ظ هصوصخم هلازاب اعوطوم

 | نآ رقلا ىم- نوك .تلسوا

 ْ ن'ك ع ون“ هنالط و ةسفن

 | عوطوم» ريع ناسنالا ظذل

 بحاواابموقدصخ و ءالقعلا روهج هم:هدق هدو>و '”ىشلا تاذءاضتفانا همفو را ةفواضرتسلا

 (ىلتك ةيشاح ) « / #» (  شاقع حرش )



 > طلبا سلق
 ل( هناذىفاما ثدثدحولهلوق 2 عناصلا تارا هلا ثامنا تايم هربغ 0 ١ كلذ زوو ىلع ظ

 نماهف نكك امل ءريغب *ىشل اًةفص مايق عانتما ىنعا لوالا ليل دلاهيلعىنب ىتلا ةمدقملا ىلا تفتلي
 ىيموملوق ! اهنودب بولطملا لعل يلدلا ماا نكع هناي اراعشاوةلدالااريثكت ضعءبلا فالخ
 هنالفىناثلااماو« ىلاعت هتاذب ددجتملا فاضالا مالا مارق منتعال هنالفلوالااما .( حلاةلدالاءذه
 اههايشاوداحالاو نوكتلا قلل اذاديف ةبقيقحةفصدوحو لزالاىفا ةلاخ هن وك نم مزايال

 سسوس سلا 8

 | اهددحتىف محن !ةدوجوم نكت ملا تافاضالا نالغ ثلاثلا اماو ٠ ةيفاضالار ومالا نم

 عازئالدناىلاةراشاهبف اتوا. عودلوق ) لوالا هجولاىفمالف عبارلااماو» نيوكتلا ىلا | ْ

 ىلا دوجولا نم جارخالاو داحتالاو قيلخملاو قلخلاو ةذ 00 ءامحالا سفننأ ىف | ظ

 نوكت نا ند ليد-هلا وبا هيلا بهذ مك هريغ ىفوا مالك 7 ب مال

 هسفتلانوكمو اقلاخ مسج لكن وكيف هب مثاق مسج لك روما اهنا نم عاشملا
 ظ نا ىلع ةلدالا ل ىجبمهو هتلامعسإ ىف ءافحالو نبوكتلا 0-3 ةدوح 7

 نم نوققحملاو ةردقلاو ملاك ةقيقح ةءفص نيوكتلا ا حوصشلو
 لئاةلشلا تارابتعالاو تاناضالا نم هنا ىلع نيرلكملا || له هلا ىف عازتلا اعا دعب

 هع داو 3 5 0 : ير اال
 هدعبو هعمو ”ىش لك لبق سدقتو ىلاعت عناصلا و !ئ 0

 0000 0 انمواجتؤال ادومسؤباتننلاب اروك زمو || ةدادالاو ةردقلاريع قدقح
 3 1 ولا 7 هلوق) الما نيوكتلاب ىمسم

 ةنامالاو قيزرتلاو قيلعلا أ ديموه لزالاق لصاحلاو 9 ١

 ىرخا ةفدص هنوك ىلع ليلدالو كلذ ريغو ءامحالاو 3 0 ,ليدالو ةقدص د ول 1 3

 0 رط# ىذلاو لبق (ىرخا
 0 ا للا ف وه نيوكتلا نا لابلاب

 ظ 0000 1 ناو لوعفا اب طيتربو هريغ نع زاتع هنو لعاشلا ىف هد ىذلا ىنعملا

 ْ ىلاةسذااب بحاولاىف دو>وموه لوقت لب اضيا بحوأأ مث ل اذهو كعل 3

 لعافلا طارئراب ديرب هنا رهاظلاو ىرخاةذص نوكيال فدكف ةدارالاو ةردقلا نس

 | لوقتفةيحالصلا كالت أدبم لعافلا صْخم ىذلا ىنءملاب دب ءريو هريثأت ةيحالص 1

 ىلا ةبسنلابو ةدارالاو ةردقل سفن تان'دحلا ىلا ةيسذالا بجولا ىف ًادملا كلذ

 ادار لعافاو اسر لع اذه تاوذلا رئاس نع هتاذم ةزاتملا هتاذ سفن ىلات هتافص
 ناك ناودتاذ نسف ًادمملا كلذفابخا وناك نابحوملاو ةمولعمدابم هلعفا رداةلاف ءامكحلا

 ؟ىدلا)

 2 او خللاللع ريصف ىلاث دئاذوف اما ثدل كدحول

 | ظذاو ايمدع وا ايدوجو اضراعوا امزالاحراخوا هلزجواهنتاذ سفن نوكي نازوههفانك#
 شسملا نوكأ ءاطدأ ةلخلابو رك ذ امم ايش لولعم لك ىلا ةسئلاب نوك لولعملا ددعت
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 نكمانيب اكرتشم لعافلا تاذب امئناق ادحاو ىنعم لوعفملاب لعافلا هب طبترب ىذلا

 دوحول اعماحم نابعالا ىف ادوجوم نادحولاب امولع» بجوملاو ردالاو بد>اولاو
 جورخو با وسلا ديعب اتيهذم قفاوبال هنا عم نب وكتلاب ىمسم همدعو لولعملا

 2 ان دك اني انتسلف ناننالا ميال دق نادحولا نا 9 فا_صنالا نع.

 نازوحيال دا الا ًادبمزا اوااق اع باوح ) ةردقلا ناف هلوق 2 هءدوحوملا

 نال ةردقلا ع نوكي 0 نوكملا دو->و ىلا اهتدسن تناك ناز ةرد هلا ناف

 لفلا ةمص اهرثا أ صمخت ةدارالا مامضنا مم نكل ءاوسلا ىلع همدعو

 لعافلا نم كرتلاو 2 ثودح نولئاقلا لدت.لا انو نينايتل
 ىلا اهتيسن نوكف || نودي برضلاك نوكملا نودب روصتنال هنأب نيوكتلا
 ءاوسلا ىلع نيفرطلا نها ابوك وكملا مدق مزل ا_عدق ناك ولف بورضملا

 ىرخا ةفص نم ديالف | نوكتلا ىا ( وهو ) هلوقب باوجلا ىلا راشا لاحم
 لزالاىفال ( هئازجا نم ءزج لكلو ملاعلل هنوكت )

 هيداراو هلع بسح لع( ةدوجو كقول 00
 ثود.4 ثداح نوكملاو ادباو الزا قاب نوكتلاف
 ةعدقلا تافصلانم اههريعو ةردقلاو رعلا ىف اك قلعتلا

 انهتاقلعت نوكل اهتاقلغتم مدق اهمدقنم مزايال ىتلا

 قلعتب ملنا ملاعلا دوجو نا لاّشام قيقح اذهو ةثداح

 عناصلا ليطعت مزل هتافص نم ةفصوا ىلاعت هللا تاش

 ناو لا وهو دحوملا نع ثداوحلا ققحن ءانءةساو

 هب هدوحو قلعتام مدق كلذ مزلتسينا اماذ قلعت
 نيوكلا نكيلف الوا لطابوهو ملاعلا مدق مزابف

 ثودح ثداح نوكملاو || نم لاقبامو هبقلعتملا نوكملا ثودح عم امي دقاضيا
 بسنالا لبق ( قا. )| هتودحم لوق نيوكللاب نوكملا دوحو قلعتب لوقلا نا
 هبفو لازال امف نوكألا دوجوب لزالاىف قاء““ نيوكلا لانا نتملا مالكب
 لوقاانا ”ىجه“و دوجولا ىلا مدعلانم جارخالاو داحالا وه ئوكتلا قلعتنا

 لزالاىف ءوصو» ىلاعت هللازا نتملا لحو ةطسفس نوكملا نود هققحيب
 لرالاىف ىل صاخلا) هدوجو تقو ىف هازجانم ءزج لكلو ملاعلل انوكم هنوكب

 باوجلاف ىا لاس امو هلوق ) هسفنال داحالا ىا نيوكتلا أدبه وه
 .. لب ودم د جد هي صحم جمس حس دج دم مس مسج 2 جل هع د مل ينج مختص ةصقخ هم و جب ع حمص سس صج مج محو

 لدكشا 1و ةهلوعال

 ثود_حغ نولث اقلا

 هنوكب ىا 6( نيوكتلا

 ةبفاضالا رومالا نم

 تافصلا نمال ةددحملا
 اذهاو ةعدقاا ةيقيقحلا

 هجولا اذه لج
 ةضرامف لدصاقالا فق

 هلوق ) نيوكتلا ىنل



 نوكي نأب ثودحلا

 وا اهءزج وا اهسفن

 باولا ىنبهو اهطرش
 ناكمالا ىه ةلعلا نا ىلع

 ْن زخلاملا دنع مدام لع

 قلعتب لوقلا ناك هلوق )

 ىلاعت هللا نب وكس ءدوحو

 ىلع ءان ©« هتودح الوق

 رات#ل ا ىلا دنتسيال مدقلانأ

 هلوق ) هيفام تفرع دقو
 ركحذامت ىا ( انههنمو
 مهدنع , ثداحلا نأ نم

 مدقلاو ةيادب هدو>ولام

 فالك لمح منال
 لع“: اور“ >ضيصتلا

 ديرا ولذا ةفسالفلا

 قاءتن ام ع ثداحلاب

 نكيمل ناو ريثلاب هدوجو
 ةيادبدإ

 مهل ادر

 ثودحن

 كلذ ملا

 نواُئاق مهذأ

 يت
 هلوق ) ىنعملا ادع هنازحا

 صرخت 26 لصاحلاو
 لاطبا دمي فئصملا باول

 باوجلا ضر«: لاشام

 هلوق ) نوكملا مدق مزلتسي همدق نأ نوكتلا ثودحي نيلئاقلا لالدتسا نع

 اهبف ربتعي ريغلا ىلا ةحاحلا ةلعنا ىلع ءا 6« ريغلاب هدو>و قلعتيالام مدقلا ذا

 ققاعتم ثداحلاو ريغاأب هدو>و قاعش اللام مدقلاذا

 | لوعفملادوجو تقورلا قمماودلابجاورلزا هنأةىرابا
 أ « وهو » راشا فصلا باوج قيقحت نع غرفال ( لاقب اع عفدشالف هلوق )
 ا ناك املهنال نوكملا ةيلزا مزلتستال نيوكتلا ةيلزا نا هريرقت رخآ باو> لاطبأ ىلا

 سل ٠٠١ لليرس

 تاذلابثداحلاو مدقلاىنعم اذه نالرظن هيفذ هيهدوحو

 ثداحلاف نيملكتملا دنع اماو ةفسالفلا ه.لوّام ىلع

 | هفالخت دقلاو مدعلاب اقوبسمز وكي ىا ةيادب هدو>ولام

 | ىنءملادمب ثودحلا مزلئسيال ريغااب هدو>و قاع درو

 | مكهماودب اعاد هنع ارداصريثلاىلا احاتع نوكينا زاو+ل

 | ىلويهلاكتانكملانمهمدق اوعدا ايف ةفسالفلا هيلا بهذ
 | رايتخالاب عناصلا نع ملاعلا رودص انتبثا اذا معن الثم

 لوقلاناكملاعلا ثودح ىلع فقوتال ليلدب باحالان ود

 انههنمو هثود الوق ىلاعت هللان وكن هدوحو قا.

 |. درلا ىلا ةزاشاملاعلاءازح | نم ءز> لكىلع صيصنتلا نا لاق
 أ اع'ا مهفالا و ىلويهلاك ءازحالا ضءب مدق عز نهىلع

 مدع ىنععال مدعلاب ةيقوسملا مدع ىنمع اهمدق نواوش

 نيوكتلا روصتال هنا لسنال انا لصاحلاو ريغلاب ا

 برضلا نازو هعم هنازو ناو نوكملا دوحو نود

 نودب روصتبال ةيفاضا ةفص برضلا نافذ بورضملاعم

 ةفص نيوكتلاو بورضملاو براضلا ىنعا نيفباضتملا

 مدعلا نممودعملا جارخا ىهىتااةفاضالا أديم ىهةيقيقح

 ةرابعف عقوامىلءاهنبع تناكول ىت> اهنيعال دو>وا|ىلا
 اراكذاو ةرئاكمنوكملان ود, اهققحيب لوقلاناكا مح .اشملا

 ضرع بورضلا نا نم لاقي اع عفدشب الف ىرورمضلل
 | هيلا لالا لوصوو لوعثملاب هقلعتل سالف ءاقبلا لرسم

 | لمذ فالح وهمدعنال رخأتولذا هعم لوعفملا دوو نم



 ه0 ٠١١ زئ-

 فاو رثؤملا نعرثالا كاكفنانم اذه نكيمل هيلعدمترتو نوكملا دوجو ىلا ارق“مايلزا
 مزاي اعئاو رودكمالب رسمكلاو بورضم الب برضلاك نكيملو ”ىشيىف هتاع نع لولعملا

 ةرورضلابلوعفملارباغي لءفل انال(اندنعزوكملاريغوهو )

 ناكولهنالولوك الام لكالاو بو رضملاعم برضلاك

 هسفنب اقولخم انوكم نوكملا نوكي نا مزا نوكملاس فن
 اعدق نوكف هنيعوه ىذلانيوكتلاب نوكمذلاة زا

 قلعت قلاخلا نوكيال ناو لاحم وهو عناصلا نع ادنغتسم

 هيف ريثأتو عنصريغنمهيلعرداوهنممدقا هنا ىوس ملاعلاب
 ملاعلاواقلاخهنوك ب جوبال اذهو هسفنب هنوكت ةرورض

 فلخ اذههعئاصوولاعلا قلاخ هنأب لوقلا حداالف اقول

 ىنعمال هناةرورض ءايشالل انوكم ىلاعت هللا نوكيال ناو
 نوكملانيع ناك اذا نيوكتلاو نب وكتلا هم ماقن مالا نوكلل
 قلاخ نأب لوقلا مكي ناو ىلاعت هللا تاذب امئاق'نوكيال

 ىنممالذاداوسلا قلاخ رح الهو دورا اذه داوس

 دحاو امهو داوسلاو قلخلاه.ماق نمالادوسالاو قلادكل

 لعفلا ربان كحلانوك ىلعدينثتهلك اذهودحاو امهلدت

 لاثماىف لمأت.نا لقاعلل ىيش هنكل ايرورض لوعفملاو
 لوصالا ءالع نم نيدهءارلا ىلا بسذب الو ثحابملاهذه

 لب: زيي ىتدا هلم ىلع ةرهاظ ةيهدب هتلاعسا نوكيأم
 فالخو ءالعلا عازل الحم ملصيارمحص ذاك _يمالكل بلطي
 لعافا!نادارا نوكملان يع نيوكتلا نالاقنم ناذ ءالقعلا

 ىنمملا اماو لومذملاو لعاقلاالا انهه سسلةائبش ليش اذ |
 صاوهف كلذ وحنو داحالاو نيوكتلاب هنع ربعي ىذلا
 ىلا لعافلا ةمسن نم لقملاىف للصح ىرابتعا صا

 جراسا ىف لوعفإلا ارياغم اققع اسما سيل لوعفملا

 جراخلا ىف ةيهامانيع دوحولا نا لاش اذهو تالاحلا
2---7222222-22277222229 222222222222222 

 نم نبوكتلا ناك ول كلذ

 ةيقابلا ريغلا ضاع الا
 ( نوكملا ريغ وهو هلوق)
 فلاخدق ثح ءادتنا أاده

 روهملا هيف ىرعشالا

 نيع نيوكتلا نا معزو

 رثالاس فن ريثأتلاو نوكملا
 ىقأ هريغ هنوك نم دارملاو

 ىنمع ةرءاغملال هسفن هنوك
 ثح هناف كاكفنالا ةعص

 الو هلوح اوموح مل رخآ

 ميشلان ع لقنام نالطب ناك

 هجحر حراشلا هلوأ ارهاظ

 (لعفلا نالها وق )“ىجعس هللا
 دقو هقلعتال ن وكتلا ىا

 قللاو لمفلا لامعتسإ عاش
 ةفصيىف كلذ ون داحالاو

 اعدقنوكمفهلوق ) نيوكتلا
 الل ( مناصلا نع اشغتسم

 ىذلا ءوثاازا نم تفرع
 وه هدوحو هاذ ىفتش

 ىوس هلوق ) بحاولا وه
 مدقتم ىا 6 هنم مدقا هنا

 انهه سيلف هلوق ) هيلع
 هرب (لوعفملاو لعافلا الا

 ردقلا اذهب م<نال هناديلع

 ىضتقهركذ افدوجولاىفداحنالا ىضتقب لانا قيسدق لبلوعفملانيع لعفلانوكينا
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 لاح نمهلري.غتو لوعفملا ف ةلاح ثادحا داحالاو نوكتلاريغىه ىتلا لاعفالا نالاق نا

 ةئداحةلاحاهملع بترتملا رثالاناذكلذ وهنو ةباتكلاو غبصلاو رسكلاو عطقلاك لاح ىلا

 | الاه راملو ققحم ةيعالل جراخلا3 سيل هنأ ىمع 00 0

 اهدوجو وهاهنوكتف تناك اذاةيهاملالب داوسلاو مسجلاك || 2003 5

 001 داما ظحالي نا ندع لقتلا ىف نا رام امهتكل | 2 ل ا
 ثا ليا كال انما حدين كا هنبع ”ىشلا دو>و نال
 نا تاربالا ىارلا اده لاطبأ مييالف سس ءلابو دودولا ل نادارا او عيشلا 95

 ىلع فقوشب ىلاعت ىرابلانع اهرودصو ءايشالا نوكت لاق ةققرلا 3 7
 "0 ةردقلل ةرباتم  تاذلاب :ةعاق ةَدقح ةفص .

 دوج وأ ةدارالا قفو ىلع ةردقلا قلم: نا قيقحلاو 1 1 8 .: 3 0 ا نوكملا ..:نيع.. نوكلا

 : 0 : | سفن ئيوكتلاب درب ملو
 هلاباحما ىعةردقلا ىلإ بسنا اذا هدو>و تؤول رودقملا 1 7 لب 7 ا اللإ

 كلذو<و نيوكتلاو قالا ىمسي. رداقلاىلا بسن اذاو قالطا ان رثالا 00

 رودقملادوحوب هد ردق تةلعت ثءح تاذلانوك هتقيقع 7 لصاحلا ىلع ةداسلا

 تارودقملا تايصوصخ بسن قمت 3 دق ول كاك الو مهت رابع ىف عئاش

 'ا)9 نوصتلاو قيزرلاك لايقأالا تايصوصخ:|] ع اياز ءاشالا دوجو
 لكنوك اماو ىهانتا داك اللام ىلا كلذ ريعو ةتامالاو نكي م هريغ 03 د اهتامهأم

 ءاروام ءالع ضعب هند رفت اه ةملزاةةمقح ةفص كلذ نه نوكتلا ىلع بترتملا رثالا

 برقالاوةرااذتم نكت ملناوادجءامدقال ريثكتهيفو رهنلا | هفاصتا لب نوكللاس فن
 ىلا لكلا محرم نا وهو مهنه نوققحلا هيلا بهذام [| رئاس سايق ىلع دوجولاب
 000 راسا نك وللا قلعت نا دناق نيوكرلا | (لستلا  .لصاحح . لاعفالا
 : ا 0 له تادودولاىلا محرب
 ريع ىلا اقيزرت قزرلابو ريوصت ةرولابو ةتاماا| هاا ل
 تاقلعتلاةضوص“# صوصخلا اءاونيوكت لكلاف كلذ 3 1 0 8 35
 ررك ( هناط عاق ةيلزا ىلاعت هلل ةفص ةدار الو ) 0 6

 001 ودق اةفص تاثآل اتقحبو ادكأت كلذ | تلد يدل
 00 اة يعل تاناكلا .حا ا ... || ققحم ةيهاث جراخلا ىف
 000 ل نود هجرت كان وثملا نصصخ ىقش دوحولاب ىمسملا اهضراعلو

 | كاع دنانم ةفسالتلا تعز اكال تقو نود | (نءنادعو رو( ردنا ققحم
 ظ رايتخالاو ةدازالا» لعافال تاذلاب || يهد انوكدضال ردقلا
 « ةيراحملاو » ىف ةيهامل اضراعو جراخلاىفامودعم دوجولا نوكي نا زاوجل رخ ًآلانيع
 هليوأت ةكاكر تف ىعدق ( ىأر لاا ذهلاطبا مترالف هلؤق) نيققحملاروهج هيلا بهذ اكممالا سفن

 ©( وهامو )



 د الفنا ع

 ةلزتءملاضءبو هتفصبال هناذب دم ىلاعت هنانم ةيرامتلاو

 هتدارانانمةيماركلاو ل<* ىفالةثداح ةداراب دب مهنا نه

 تآرئابةقطانلا تاي آلان رك ذام لع لددلاو هتاذىف ةثداح

 مايق موزاب عطقلا عم ىلاءت هتيةئيشملاو ةدارالا ةفص

 اضياو ىلاعت هتاذب ثداوحلا مايق عانتماو هم“ىثلا ةفص

 ليلدلصالا قفوالا هحولا ىلع هدوجوو ملاعلا ماظن
 ناكولذا هلودح اذكو ارات ارداق هعناص نوكلع

 فا عانتما ةرورض همدق مزل تاذلاب ابحوم هعئاص

 ىمع ( لاغت هتاتيؤرو ) ةيحوملا هلع نعل
 وهاك 'ىثلا ثايثا ىنعم وهو رصرلاب ماتلا فاشكنالا

 نيعلا انضع مثردبلا ىلا انرظن اذا اناكلذورصيلا ةساحم

 نكل نيلاملا ىف اندإ افشكنم ناكناو هنا ىف ءافحالف
 هلا ةبسنلاب انلو لك او متا هيلا رظنلا لاح هفاشكلا

 ( لقعلا ىفةزئاح)ةيؤرلابةامسملا ىه ةصوصةلاح ذئنمح

 دقو تايهاملا ىلع دوجولا ةدايز ناب متياما هلاطبا نا كلرهظف هيف قحلا وهامو
 ىلوةدحاوهاذه6 هتفصبالهناذب ديس ىلام هنانم ةيراجتلاوهلوق )هعضومىفكلذ ققح

 بولغمالوهاسالو هلءفىف هركع سيلهنا ادب مهنوكى عم نانهقبسامرخآلا هلوقو راجتلا
 ىلاعت هنوك قنىف ةذسالفلل ةةقفاوع اذهنانم هتادجر لاقامل انهه هل ض رعب ملاعاو

 | لمثل ىلامت هتدارا نا نم ىمعكلا هيلا بهذامل اضيا ضرع: ملو رايتخالاودصقلاب العاف

 لعفلاىفعفنب هلعامانم ةلزتعملا روهج هيلا بهذاملالو هءءىما هريغ لعفلو هلع هسفن

 لاشامو ىلاعتهنعدناضيفىف فاكدن هلعد رحم نا نوعزبو ريغااب لامكتسالاوجايتحالا تورث

 ريصبف هجو لكنم لماكلا أدتبلل ةبسانمدشا لك الاماظنلل هلوبق ثبح نم ملاعلانا نم

 | ىناشالو لباقلا ةهح نم ةبسانم ءادبأ در هيلع دهاشملا ماظناا ناضيفل اببس كلذ
 مولعملا دوجول ابدس هدم علا نوك نورك تف, عاك باصا نكل هعدبم لعكلذ

 | ةامسملاىه ةصوص#ةلاحذئنمح هبلاةسنلابانلو هلوق )ةتبلا ةحاحو ضرغل دصقلانوكو

 | ىثرملا نوكي نابدهاشلا ىلا ةبسنلاب انلاهل وصح ناكناو ةلالاكل:نا ىعدملاف ( ةيؤرلاب
 | ىلاعت هيلا ةبسنلاب انل لص نا نك ةساحلا ريثأتو ةقدحلا بيلقتو ةلباقملابو ةهجلايف

 هيلعةدالاناي رجد رمت كلذاعأ لباهل وصح ةيقيقح اطورش تسيل اهنالرومالاذه نودأ

 فنصملا لوق عد الذا

 ةدلخا اا ما ةقيم
 لمأتف امهلا درهتاط ةعئاق

 نوك ىلع ليلد هلوق )
 ناو ) اراتحم ارداق 1

 ءازحا لما ق نعما 0

 ىدارفو ةلج ماعلا
 مكحلا ّك هرظن نعءماو

 لكلا انيق ةعدرلا

 ىفال هعناص نب مزجلا
 هتلانع ناو ةضاخ هيلع

 نوركشال اضيا داك

 ثاعبنا نورك اعاو كلذ
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 ) هناذ فاشكتا نع ضبقنال هتيمدس لقعلا نا ىنعي ( لخ اذا لقعلانا ىنمع هلوق

 ناهربلا متاَت هنع هدرب ملام هزاوجو هتدإ ىضتقي لب روك ذملا هجولا ىلع اندنع ىلاعت

 ليق امو ناببلا هيلمف كلذ ىعدا نمو القن عنتعال هنؤرنا تدب دقف همدع لصالاو

 هتحن لئاطال مالكفهركشبال مصخلا اذا عازنلا لعت سيلو ىنهذلا ناكمالاوه اذهنانم
 حدقلافمصخخا بهذموه نايبلا ىلا جاتحلاناو انممرهاظلانا ناسمالكلا اذه. دوصقملا ذا
 مدهنيف مادا ىلع ةسسؤم مهتلاقمناذ مدخلا فال انرضيال انلدا تامدقمنم ”ىثىف

 ةيصوصخرصبلاب كردن ىا ( مسحو مسج نيب رصبلاب قرفن انا ةرورض هلوق) اهمادواب

 نعامهنم الك زيفثامهنم لك

 لالدتساب سدلاذهورخ آلا

 ىتح ابرع نيعلا نوك ىلع

 نوكيلعلا ناف ةرداصملامزلي

 لام ىلاعتهتب و ر عانتماب كح لهسفنو ىلخ اذا ل قءلانأ ىندع

 ىرورضردقلا اذهوهمدعلصالا نا عم كلذ ىلع اهرب مش

 ىلع قل الها لدتسا دقو نادلا هءلعف عانتمالا ىعدانف

 نومطاقانالوالارب رقت ٠ ىبعمو ىلقع نيهحو ةيؤرلاناكما

 مسج نيب رصصبلاب قرفنان ةرورض ضاسعالا و نايعالاةيورب
 ةلع نمكرتشملا كل ديالو ضرعو ضرعنيبو ماجو
 .عبارالذا ناكمالاوا ثودحلاوا دو>ولا اماىهوةكرتشم

 عوناةلاذاو هيلعهبن وهل
 *ىشلانا نه ضرع ءافخ

 تاذلاب اينمم نوكي دق
 اسرع نوكحي دقو

 ةقيقللاب ىلرملاو ضرعلاب
 هبتشي اعرف ل والاوه

 مدعلا دع دود>ولا نع ةرابع ثودحلاو امهنيب كرتش

 مدعلل لخدمال ومدعل و دوحولاةرورمضمدعنءناكمالاو

 دوجولاىهو ةدتلا ةلع ققحب ثيحنم ىرينا خدش | نو كو يح اع

 «فقوتسو» مسجل نا ىلعن وماكت لاوءوضااونوالاوه تاذإاب ىئثرملانا ىلاءامكحلا بهذ

 دنعةناوضاو هنا ولال فاشكنا الذاديعب نم اش تيأر اذاك رصيملادنع تاذلا, افاشكنا

 ةحلهتيلع.هوتب 6 امهني كرتشي عبارالذا هلوق ) ةث مالكلا اذهل*“ىهعسوذئنيحرصبملا

 تاذلاب نوكينانم معا زيهعلا قاطمنا نم لاةام طقسف مهضعب هبحرصامىلع ةيؤرلا

 اهنيب ةكرتشم اهوحنو ةيروكذملاو ةيمولعملا لدمو ريغلاب دوجولا بوجوو ريغلابوا

 ةيؤرلل اقلمتم نوكي نا مدام ةدحلا ةلعبدارملا اذا < ةيلملاىف مدعلل لخدمالو هلوق )

 فقاوملا حرشىف رك ذام ىنءم اذهو ايجراخ ادو>وم هنوكب وجو ىف ءافخالو

 ىفانيالدنأب هيلع درلاو هنم بكم وهامالو مدعلا هب, مصتءالف تارا ةفص ريثأتلانا نم

 اقلطم دوجولاوه ةيؤرلا قلعتم نا نم اضيا هيف رك ذاع مفدنم اطرش مدعلان وك

 ( ىنعا )
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 | طرشب طارتشا كانه روصتءالف تامئراا تايصوصخالام ةيوهاذ ”ىثلان وك ىنعا

 ةوصلا ةلعنم أرح مدعلا نوك ىننل هيف رك ذاعا كلذنا ىلع عنام عافت راب دييقتالو نيعه ظ

 ضعب ىفو مصخلا ىعدم وهام ىلعىربنا عانتما ىا ( هعانتما فقوشو هلوق ) اهسفنوا

 نويك الو اطر ملا ضاوح معك وك تم ملامو ةيؤرلاىا اهعانتما مسشلا

  00هنأ افن1 ترع دق كنا ىلع القع ةيؤرلا ٌراوح تيثامتام بحاولا صاوخ اء
 ةيطرشلا مث هللادجر لاق عنام عافتراب دييقتالو نيده طرش طارتشا كانه روصتءال ظ

 ققحمب روصتاعا ةيعناملاوا

 ريدتت اهتمسنال ةيؤرلا
 نكمل صاوخ نه ”ىعلا نوك ةوس ىلعاهعانتما فقوتيو

 ىريناعدب اذكو اعئام بحاولا صاوخ نموا اطرش
 ريغو غ.اورلاو موعطلاو تاوصالانم تادوجوملا رئاس

 قيرطب اهتبؤرد.ءلاىف قا ل ىلاعت هللاءانب ىرتالاعاو كلذ

 ضرتعا نيحو اهتيؤر عانتما ىلع ءانبال ةداعلا ىرح

 دحاولاذ اسولو ةلع ىعدتست الف ةمدع ةدكلاناب

 الف رانلاو سمثااب ةرارخلاك تافلتحلاب للعي دقعوتلا

 ىدءال ةلع لحي ىمدعلاف سولو ةكرتشم ةلغع قاتلا

 هنيع ”ىثلك د وجو لب دوجولا كارتشا منالف سواو

 افخالو اهلل باقلاو ةيؤرلا قلعتم ةلعلاب دارملاناب بحا

 ةيصوصخ نوكت نا زوجال مث ايدوجو هنوك موزاىف
 هنم كردناعا ديعب نما ىرئاملوا انال ضرعااوا مسجلا

 ةيناسناوا ةضرعوا ةيرهوج ةيصوصخ نودام ةيوه
 ةقلعتم ةدحاو ةيؤرب هتيؤر دعبو كلذ و<وا ةيسرفوا

 رهاو+لا نم هيفام ىلا هليصفت ىلع ردقن دق ةيوج

 رظن هيفو ىرورض هك ارتشاو دوجوملاب ىنءاوهوام

 موزاىف ءافخالو هلوق )

 لاق ( ايدوحو هلوك
 هلق قحالام ناذ هّنبادجر

 اقتامتم نوكيال نايعالاف

 مزاالاو ةرورضلاب ةيؤرال
 عفدناف مودعملا ةيؤر ةص
 نالوالا ناضارتعالا هن

 وه ةيؤرلا قلعتف هلوق )
 ةيوه هل ”ئثلا نوح

 دو.حولاب ىنعملا وهوام

 ( ىرورض هك ارتشاو
 نالاؤسلا هب عفدناف
 هماع ضارتعءالاو ناريخالا

 ةيوه هل ىثاازوكحنإب
 اا ةيرهلا وهن بام

 سدا اقلعتم لب ةيؤرلل اةلعتم ن 3-3 فدكف نامعالا ىف هل ققحمال ى رابعا سما

 ليصفت ىلاه,لسوتنال احلاص كاردا لك نوكينا مزايالو تايئرما تايصوصخالا
 ثيح نه كردملا ةامجي اقلعتم ايلاجانوكيدق لب ضارءالاو رهاوجلا نههيفامىلا كردملا

 تسل ةيسولملا قاعتم ناذ ةيسواملاا ضوقنم ليلدلا اذهو هللادجر لاق ةكردمىه

 بسنالا نكأ اهضراوع ضءبو ماسجالاب ةصوص اهتحص ناعم يمام لثع دوجولا الا



 | نوققحلا قبطا دقف ةلخلابو دوجوم ىلا ةبسنملاب ةيسولملا ةح مازتلا ميبسلا تحذمل

 هع ةةلاللا س

 عمساره كلذىف دمتعملاو بوث نع ولخمال ةيلقعلا تالالدلاب ةيؤرلا تايثا نا ىلع
 ىه ةيؤرلا قاعتم نوكينا زاوجل هلوق ) ىديرت املا روصنم هبا مشلا هراتخاام ىلع

 ىلع ديزبال ىأرلا ىدابف ةيؤرلا قلعتم نا ثيدح هيفاني نكل ( اهعبتامو ةيمسجلا
 مدعنانا لاقننا < هيلع ليق ( نكمت نكمملاب قلع!او هلوق ) لمأتف ةيوهلا قلطم
 نإ هيفرسلاو عنتم قاعملاو نكمهيلع قلعملاناعم ىلاعت بجاولا مدعنا لوالا لواعملا

 طابرالاناهاوقورهاوظلاب
 هنكل سم ع وقولا بس

 ضورفملا عوقواا بسحب
 هب قلعملا عوقو رف اذاذ

 قلعملا عوقو مزال هناكمال

 نا رمائف بذكلا مزاالاو

 طامترا ىلع لادلا مالكلا

 ىلع لدب عوقولا بسحم

 طبترملا نوكينا بحي هنا
 هب طيتراام ناك اذا انكمت

 للام ادتر ازع لاك
 ساوم: نإ اهتم هوحوب

 لامي ل مالببلا هلع

 نع ام زو لب ةيؤرلا

 امو ةبمسجلا ىه ةيؤرلا قلعتم نوكحي نا زاوجل
 ةيصوصخ رابتعا ريغ نم ضارعالانه اهعت
 ةيؤرلا لأدق مالسلا هيلع ىسوه نا ىتاثلا ريرقتو
 هباط ناكل انكم نكي ولف كيلا رظنإ ىنرا بر هلوق

 اهفس وا زوالامو ىلاءت هللا تاذىف زوجي اع الهج
 | هللاناو كلذ نعنوه زن٠ ءاسالاو لاسعلل ابلطو اثيعو

 | هسفن ىف نكميسما وهوىل+لا رارقتساب ةيؤرلا قلعدق ىلاعت
 )0 لل] ثوش رابخالا ءانسمنالزكمم نكملاب قلعملاو
 | ةنكملاريداقتلا] ”ىثىلع تبثال لاحاوهد قلعملا تورث

 مالسلا هياع ىسوم لاؤس نااهاوقا هوجوب ضرتعأدةو

 | ةرهج هللاىرن تح كلنمؤننل اولات ثيحهموق لجال ناك
 | هيلعقلعملا ناو نالانابو وه هلعاك اهعانتما اولعل لأسف
 عل )000 رحم لا ليلا رارقتسا وع لب نم

 « بيجاو » ركسال عياش مزاللا ىلعموزلملا مسا قالطاو اهمزال هنال ىرورضلا علا ْ

 نع الودع دنروك 7 هنأ هءباوحو ايرورض اذعكي الاع ىناعحأ رك ىئعم راصف

 ظ دارملا ذا كماا رظنا هلوق بساتنال هءالقالوا امأ هماقم هذعوبأ ةلالد ريع نم رهاظلا

 | لآ ناوجلاىف ىلاعت هلوق هقاطيال هنالف اما اماو ةيؤرئاوه ىلاب لوصوملا رظناانم

 | لبقنمديرهبطاخدقو هللا ملك مالسلاهيلع ىسومنا ىلع اقافثا ةيؤرلا ىننهيدارملا ذا ىنآرت
 ىرورضلا !ماانم دارملاناب اذهىف ككشدقو هلًاس تح ايوررض اطعدداملاء نكي فيكف

 | ديرازا باوجلاو دهاشنمنم باطخك هيضتقالباطحلاو ةساملاهتبومبقلعتملا اءلاوه
 || ةيؤرلاوهف تادهاشملا فاشكنا ىسوم دنع ىلاءت هتنوهفاشكتا ةصاخلا هتيوج اأن
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 ىف ةرورضالو رهاظلا فالخ كلذنم الك ناب بحاو أ
 ىموملوق مهافك نينمؤم اوناكنا موقلانا ىلع هءاكترا

 ىف هوقدصيمل ارافك اوناكناو ةعنت ةيؤرلانا مالسلا هيلع

 اشبع لاؤسلا نوكي ناكاماياو عانتمالاب ىللاعت هللا مح

 لدب نوكسلا عقيناب نكمت اضيا كرحملا لاح رارقتسالاو
 لقتلابة جاو ) نوكسلاوةكرحلا عاتجالاهلااع!وةكرحلا

 رادىفىلاعت هتلنينمؤملا ةيؤر باحاب ىبمكلا ليلدلا درو
 ىلاةرضان ذئمو:هو>و ىلاء:هلوقف باتكلااما ( ءرخآلا

 مكبر نورتس مكن امالسلا هيلع هلوقف ةنسلااماو ةرظاناجر |
 نورشعودحا هاورروهشموهو رديلا ةالرمقلا نورتا

 ىللءنيعمتحما وناك ةمالانأ وهف عاجالااما وةراوصلا رباك !نم

 أ كلذ ةدراولا تايآلا ناو ةرخآآلا ىف ةيوولا 00
 تعاشو نيفلاخلا ةلاقم ترهظ مث اهرهاوظ ىلع ةلو

 ةيؤرلانا تايلقعلا نم مههبش ىوقاو مماليوأتو مههبش
 ىئارلانم ةلباقمو ةهجو ناكمىف ىثرملا نوكب ةطورشم
 الو برقلا ةياغىف نوكيال ثدح امهنيب, ةفاسه توبشو
 لكَو ىئرملاب ةرصابلا نم عامشلا لاصتاو دعبلا ةياغىف

 طارتشالا اذهمنم باوجلاو ىلاعت هتلاقحىف لاحم كلذ |

 ةلئاقمو ةهح ىللعالو ناكم ىفال ىربف رز هلوش راشاهءااو

 (ىلامتهللانيبو ىارلانيب ةفاسم توبثوا عامش لاصتاو |
 مدعىلع لدتسإ دقو دساذ دهاشلاىلع بئاغاا سابقو
 مالكلا نال ه رظن هبفو انايا ىلاعتدتلا ةيؤرب طارتشالا

 ةيؤرلا زئاح ناكول لبق ناذ رصبلا ةساحب ةيؤرلاىف |

 ةطسفسهناواهارنال ةقهاش لابج انترضحم نوكينا زال
 ىلاعت هللا قلختان دنع ةيؤرلاناذ عونهانلق

 هموزاو ىلاعتهقح ىف هاكمأ ناس وهرب وصت نمد. الف فاشكنالا نم رخآ عون هيد رازاو اهنيعب |
 نمالكَناببمحاوهلوق  ءاضيراناهيلع لوؤملامالكل محن ىت> ه.ءاطخ هموزامدعو هتيؤرإ 0

 لوالااما( ظلا والخ كلذ
 لاؤسلانا رهاظلا نالف
 قافااناو لوسلا لبغل

 قيلعتةي آلاىؤفروك ذملانالف
 قمل شار متو لا
 نافل ىلارظنا. لاق ثمح

 نا مالسلا هيلع ىسوم لاق
 هحوالف ( ةمنتمم ةيؤرلا

 ناكلب ىلا بلاط باكترال

 مالسلاهيلءىسوه ليعسجي
 مه رحز ىلا ةرداملا

 نيح كلذ لءفاك مهعدرو

 مهلاك اهلا انل لعجا اولاقام
 موق مكذا لاق ثيح ةهلا

 درلا ريخأت نال نولهج
 زيوجنو نالطبلل ريرقت

 ىلعزئاج ريغ كلذو ةيؤرلل
 دنع رفك وه لب ءاببنالا
 مل هلوق ) ةلدتمملا ثكا
 ىلاعت هللا مكحىف هوقدصي
 نيلئا. سلا نال 4« عانتمالاب

 ىح كل نهؤننل نيلئاقلا
 اونوكي مل ةرهج هللا ىرن
 لاوس .تفو نبرضاح

 مه نورضاحلا اما ةيؤرلا

 م نمو نوراتخما نوعبسلا

 | اورضحول مهناىلع هعابنانم هلوبق روصتس فيكف تازجملا هديأتعم هللا ىننم لبق
 | هنوقدصيفيكومالسلا هيلع هرابخادرمتالا,هدنع تثالهّتلامالكعومسملانوكفاوعمسو |



 هه ١٠م وضع

 هيف (رصللا ةساحةيؤرلاىف مالكلانالهلوق 4 ) باذكر حاسكنا نولوقب مهو كلذيف

 اًذهلورصبلاةساحب كلذزوكل ىنممالوسادنا ةعش نيصلاىمعا ةيؤر اوزوج مهناف لمأت

 طرتشي اذهلو ةيهاملاب تارصبملا رئاس ةيؤر ريغ ىلامتهناذب ةقلعتملا ةيؤراانا مهضعبلاق

 ريودتأا لدي دقو ضعبلا ع وه ام ةيوهلاب ةرئاغلا كلذ ىفكي ناكناو اهطئارشب

 وه اعاانءازئاواوقنا ةلزتمملا لاقادهاو رصبلا ةساحم ن وكتنا بحجبالهنا اضياروك ذملا

 ماتلا فاكذنالاب دنع ةامدملا ةقيقحلاب اهلةفلاخلا ةيؤرلاىفال ةيؤراانم مولعملا عونلا ىف

 ضع ايوا ف ىرورضلا للان هدارملانا لاق نم لاق انههنمو ىرورضلا رعلاب اندنعو

 ناو ماتلا فاشكتالاو ةيؤرلاب ةامدملا ةلالانا قالا مثذصاخلا ةيوهب قاعتملا!لاوه ةلزتعملا

 باوهلاو ريخلا فيطلااوهوراصب الا كردي وهو راصبالا نا ىعدملا نكلان دنعرصبلا

 بلسال باسل اموعهتداذاو قارختسالل راصبالا ن وكملستدمب || ةساحانل فشكش ىلاعت هتاذ

 هحوملع ةيؤرااالاقلطم ةيؤرااوهكاردالانوكو مومع'ا || دنع امأو ةيفيك الب رصلا
 .تاقوالا موع ىلعديف ةلالدالهنا ىلرملا يناو<ةطاحالا |[كلذل وصح نكع الفةفسالفلا

 تعنتماواذا ةوارلا زاوح لعذي الابل دة دقو لاوحخ لاو مالكر هاظورصبلاةسادالا

 اهعانتمالدت ؤورمدعب حدع المودءلاك اهيفش حدقلا لصحال موةفاوب مهنا ىلعلدب ةلزتعملا

 باح رزعالاو عاقل ىرب رءالو هتيؤرنكع ناىفحدملااعاو مهل وصاب قئاللاوهاككلذ ىف
 هحو :ىلع ةيؤرلان 3 ةرامع كار دالا اناعح ناو ءايربكلا عامحادنع بج الوهلوق 2(

 را راوج لع ة ةب الاةلالدف هادا تار ط تلا الا لاتملا لاّيحاو ( ظئارشلا

 م هاو 50 لاا هققحخىل ةداعلا مح عفدني ةقهاغلا

 ةيؤرلا لاؤسقف ةدراولا تاب الا لك اهنمو تفاوحلاو زاصنالا 0 ملس

 « ةنورقم » ىنأ دوصقلاو دهعال راصبالا فيرعت نوكينا لمت<هنادبرب( قارغتسالل

 قاعن ربتعي ناب قارغتسالا باس دارملا نوكينا لمتحم: سولو رافكلا راصيا كاردا

 دوروربتعي ناب بلسلا موعإسولو هيلع ىننلا دورو ربتعي مث راصبالا عيمجي كاردالا
 بناوحن ةطاحالا هحو ىلع ةيؤرااوه ىناملاف راصبالاب هقلعت ربتعي مث كاردالا ىلع ىننلا
 باسلا اذه نيا زوج ةيؤ رلا قلطم ىنءع هنوك سواو كاردالاىنعم وهام لعيب رملا

 مرن لاوحالا ضعوا اقافتارسشإا لبقىرلال لامتدنا تاقوالا ضعءرب اصوصخم
 اهلج بح لوقن لب اهب جاوه> الا مثال تالامحالا هذه ما.ة مفالثم اءابطناوةهجاومةيؤرلا
 حد الاعا هنانمنظامو ( هش ؤرمدعب حدعالو مودءملاكهلوق ( ةلدالا نيب اعج اهدحا ىلع

 (هفاصتال )



 هي ٠.6 طخ
 | تاهجنملامكلا ىضتقاال ةهجي حدملاناديفف ةصقنم لك ندعموه ىذلامدعلاب هفاصتال |
 ٌع.اورلاو تاوصالاحدم مدع اماو اهريغب حدملا ىفنانبال ةهج نم ناصقتنلا اذكو رخآ |

 اهزاول نطفت مل ىتحاهتب ور عانتما نم تاداعلا ىراحم ىلعءانب لوةءل ا ىفر رقتالفةيؤرلامدعب

 الومقم مثالا نيب مف ارومةهناكاهزاو> نافذ ىلاءت هتيؤ ر فال ءالعلا نم ةيرامما الاالقع |

 قاطمنا ىلع ةلما نع ةجراخلا ماا ليذب اثبت ةمالاهذهنم نوفلاخلا رهظناى لا ,هدنع |
 شهدياع عنقلا وءايربكلا يزيل بات بجحتلاب يسب وهاملب اهب حدءامم سيل َةيؤ ةامدع

 ةاذا ىفأ كررمشلا ىف ىلاعت هحدم' نه درو امو راوزلاو ةرياب اهدربو راصبيالا

 نا نم ماهوالا ىف ررقتام هيلع ىسوه مهعناالاو اهع انتمال ال اهبلط ىف مهدانعو

 ممل حر ما ىح لك لب لاقفةهل آمهل لعجينااو ا اس نيح لمفاك كلذ نع مالسلا

 دلاوو -دلوو ةبحاص هلف ادهلواسدلا ىف ةيؤورلاناكماب رهثهاذهو نواه موق منا

 نواعم و لوخ. و مدخو لأ ىناانا ىف نيمجا ىلع ىلاعت هللاناوضرةبادتلافلتخا

 هلل اواء> اذهلو ضراعمو يا وال ما جارعملا ةليل هير ىأرلهمالسلا هيلع
 ةكئالملاولاقو نجلا ءاكرش ]ا نع تيكحدقف مانملاف ةيؤرلااماو ناكمالا ليلد عوقولل
 هناي: سفن لع ىنئاف هللاتانب | باقاابزوكي ؟ةدهاشم عونا ذا ىفءافخالو فاسلا نم ريثك
 تافصلاهذهلاعماج هنوكعم || رفكلان م دابعلا لاعفال قلاخ ىلاعت هللاو ) نيعلا نود

 ام هناحهمسف ركذ اع لاعتم || دبعلاناةازتمماتعز اال (نايصءلاو ةعاطلاو ناغالاو |
 ةلورقم هلوق) دناخ تعا قالطان عن وشاح مهنم لئاوالا تناك دقو هلاعفال قلاخ

 ( راكدتسالاو ماظعتسالاب || وحنوعرتاودجوملا .ظفلب نوفتكيودبعلا ىلعق لاخلا ظفل
 دنا ىلا: هنا لو يأ وهودحاو لكااىنممزا هعابتاو نابل اىأرنيحو كلذ
 اوركتس || قالا ظفل قالطاىلعاو رساحندوجولا ىلا مدا نهجرخملا

3 
 مهسفنا ُّق

 ' هلاعفالاقلاخناكول دبعاانا لوالاهءوجوب قالها محا
 مل ولف اريبك اوتع اوتعو ظ

 نءاحورناك ا هنايربكب قيايالاع هيلعارساحتو ىلاعت هقحىف لا يما باط كلذ نكي |

 لاقي نا نكع وهقدص ىلعلدت ةزيستع نايتاو مالسل هيلع ىنلا نم ةمح بلطناك لب لوقعملا |

 ىلا“ت هَلاَةيُؤر ناف هردق نود هلردقو هع باع قرخ كلذ نا ىلعلدب امنا هوركذام

 ةدابعةدهاحم ريغنم هليمتت بلطف ءازجلا رادىف نيحلاصلاهدابعل هتااهدعا ةمارك ف رشا

 هنا كشال تنءتو دوم عمو ناعا لصا ريغ نمو لب ةداطو 8 فالخ ةدراكمو

 لب هتلاعساب لع ريغنم لا هقح ىف وهام باط درماماو ريبكو تعو ميظع رابكتسا

 | زاوألا ىلع وهف عانتمالا ليلد هولعج اف كلذنم نوها هبف بطخلاف زاوجلانظ عمو



 زم 4٠٠١
 رصب: اك مانملاىف رصبملانابدهشتةسدبلاناهيلعدرب «نيعلانود باقلابنوكي هلوقد) لدا |

 رخآلا ضعبلا ربّتعينا بحن تاك اردالا ضعب ربتعي ىكف هل ادض لممي ملناو الصا

 املاع ناكل هلوق ) كلذ تفرع ام مانلا ىف رصبملافف راصبالا طئارش ءافتناب ةربع الو
 | مثالم زج روصتنم هلدبالف راتخا لعافلا نم ردصي ىنزج لعف لكنال (اهليصافتب
 | مزليال ع هلاعفا ليصافتءاملاء نوكي مرجالف هيلع بتسمع دصقو

 ةدهاشملا كلب ةربع الف كاردالل ادض مونلا لمح ناذ نيعلاب اريصبم هنوك ىف ةظقبلا ىف ١

 ا 00 اناناس عع كك نوكي اعز هيلا تافتلادب نم ىلا

 دصقب هعش وامة ظحالم هرشاب ىل زج لك. ان اليو امهم لعىلعبأ دش كلذ نمضىفوهو أ

 ةردقلاب ”ىذثلا داحبا نأ ةرورض اهلمصافت املاع ناكل هتافتلا ةلقلدنكل' ةملع بتم
 | ىثملاناذ لطاب مزاللا و كلذك الا نوكيال رايتخالاو -نااخذع هلم نع ودبل
 لعو ةللممعم» ت تانكب 1ع 4م ١ دق عضوم ىلا عن طوم نم لول ىد هريمص ق كلذ

 ىلعر دم هلع ليصافت ن ع

 معي مل لئسول لب معلا نع الوهذ اذه سيلو كلذ 1 7 / / هنرشابم لاحولو 'ناوجلا

 ا” 1| ناكرخ ف تامأت اذا اماو ةلاا رهظاو ازهو || لما”وهسف نم ففصنانمو
 جات امو كلذ وحنو شطبلاو ذخالاو .ىثملايف اهيف جاتنحم ىتلا لاعالاو هللا اتم ام ككل او ددالا 0 ١

 رو  ةعاما طيح رك
 ىلا هلوةك كلذ َّق ةدراولا صوصللا قالا رهطا ريمازملا آو هير ل

 ةيردصمام نأ ىلع مكلع ىأ ماو امو م ا 0
 دءشسال ريمازملا تك

 «ركلومسوادءددعكو رطسبلاوضرقلا مل 2 بحي هتالضعنم سنجىا فرعءيال

 ناو ةتبلاهلعي نا بحي هلع كلذنم هيلع فقوس اف كلذومو كرحننا ىنش فنكو

 امزح هل سيلف كلذ هيلع فقوتب ملامو هنع ةرايعلا صيخلاو هليصفت ىلع رد ملا

 ىلعهلوق )تاكرملا ريم هلعاذو لعاغلل ىنمملا ةفيص ىلع (هبلا جاتحامو هلوق) ريضالو

 ىلا هجايتحا مدعب هجولا اذهل عجرت (ريمضلا فذح ىلا جاتحم الثل ةيدصم ام نا
 قامت 2 لوءفملا ىنمع ردصملا لمي نا ى بش لبق لصالا فالخ وهام باكترا ظ

 ظ
 .ريرسلا لثملوانت, لومعأاذ الاو قارغتسالا ىلع ماقملاةنوهع ةفاضالا لمحت مث هب قلخلا
 ثادحالا سفن ىلع ردصملا قالطا نال رظن هنفو دوصقألا متيالف راحمه'ا ىلا ةبسنلاب

 (ىلعو )

 ا

ْ 

ْ 
 ظ ىثالل روعش الو أطبا اهضعبو عرسا اهضعب تاكرح

5 
 1 أ مالاذكلذوحنو باصعالاديدعو تالضعلا كب رح نه

 ؤ
 ظ



 ه6 ١1١١ اح

 بورضملا مهردلا ءايشا ةثلث كانهف ريمالا برض مهردلا اذه تاق اذا الثم لوعفملا

 هنالاقو ازا مهردلا ىلع قلطي برضلاف شقنلا كلذ داحياو هيلع لصاحلا شقنلاو |

 نيشملانم دحاو لكىف للمعتسيوقالطالادنع ردابتملاهناف هب لوعفملا ىا لوعفملا ىنمع |

 دارملا وهو ىناثلا ىنعملا اماو قلحلا اقلعتم نوكي نا ملصيال ريخالا ىندملاو ةقيقح نب ريخالا

 قا انه ١ !ذا انال لاعفالا لمشيو ةلوصوم ام نا ىلع مكلومءم وا ظ
 ريرسلالثماضي وانة: الوهن |. لمفلاب . رثمل دبعللوا ىلاعتهتل ةقولخع دابعلا لاعفاانلق

 ةفاضا ةيآلاىف سيل هنا مث

 ةنوهع اهلج روصّس ىتح

 دقو قارغتسالا ىلع ماقملا
 هيلا ةحاح ال هلا تفرع

 ردصملاب لصاحلال ب عاشالاو داحالاوه ىذلا ىردصملا ا

 تاك رحلان مهدها يام ىنعاعاقبالاو داحيالا قلعتموهىذلا |
 مهوب دو ةنكدلا 2 نع و الدم تانكسلاو |

 هلوقكو ة 4ك د ردصمأم يي لكي الابلالدتسالان ا ا
 قالطا( ,ركلومعهوا هلوقإ

 لمعلا لاو لومعملا 200 زكماىاأ ىثلك قلاخى لا ظ

 قي اع دنع 1 نوكي لئاقلاف لاق ال ةدابعلا 'قاقحمسال |
 اك لمعلا لح قف لوسمملا لو انال نيد>وملا نود نيك رشملا نه نوكي هلاءفال |

 بوجو ىنمع ةيهولالاف كيرشلا 0 كارشالا |
 ةددعل ام ةداعلا قاما ىنهعوأ ىد ودع ملل مدوحولا

 ةةلاخ نوامج ال لب كلذ نوترثال ةلرتعملاو مائصالا |

 لومحمم فسلا اذه لاش

 لم نم ردايتملا كلذكونالف

 سايل ويعملا وه مااا 9

 ىلامت هلا لاق لف راءنملا || تال آلاو بابسالا ىلا هراقتفال ىلاعت هللا ةيقلاك دمعلا

 مهلاب و تن وتحمتام نودبعتا اوغلادقرهنلا ءاروام امش هناالا ىلاعت هللا قا ىه ىتلا |
 اتصالا ممول امةنارع قع || :دعسأ م وحلا نا اولاق ىتح ةلئسملا هذهىف مهليلضتىف
 ةازتءملاو اد_حاو اكيرش الا اوتبث مل ثيح مهنه الاح

 قرفن اناب ةلرتءملا تحنحاو ىصحنال ءاكح رش اوتبثا
 ىلوالا ناف شءتراا ةكرحوىشثاملا ةك رح نيبةرورضلاب

 ىلاعتهتلا قا لكلا ناك ول هنابو ةيناثلا نود هرايتخاب

 نا مهني اهف رهتشا ادهلو

 تقوم ةياآلاب لالدتالا
 مث ةيردصم ام لعح ىلع

 نا.نهمنب روك ذا نيشعملانا

 ظفالالامعتساق يرطب الا امهذ نولمءعيامو لومعملا ظذل لامعتسازوحالف ةقيقحلاب نافاتع

 ةلالدب نكممىاهلوق)كرتشملاءومعب لوقب نمدنعالااهل هميمعت روصتءالف هيياممىف كرتشملا

 بجاولا لوانت, "ىثلانال اهموع ىلع ىرجينا نكعال ةيآلانانم لاقنامل عفد ( لقعلا |
 صوصخم بجاولا ناب هعفدف هادع امف ةمح قسال ضعبلا هنم صخا ذا ماعلاو اضيا
 ا ا يلا 0 ا ا ل 2 2 2 222222-2-222



 سل ١١١ »مس

 ا”صوصخلا ادعابف ىبطق لقعلا ةلالدب هنم صخامو اقولخمهنوك روصتءالذا القع هنم
 ىذلاك سيل قام |ةةيقحهنمردصي ىذلا ىا( قا النك قا* نفاهلوق 4ب ]هعضو»مىفررقت

 طانم نا ىلع ةلالد مزاللا ةلزنم لعفلا لزنو لوءفملا فذح ”ىشىف كلذ هنم ردصيال
 نايعالا قلُخ دارملا نانم لاّشامل هحوالف قلخلا سفن وه امنا ةدابعلا قاقحعساو حدملا
 لعاح ودمت هنوك و افلكمناسن الا ن وك ىه ىنلا ةدعاقلا ىا«فراكتلا ةدعاقلطمل هلوق )

 . هلعفىفا رات ناسنالا نوك ىلع هلك كلذ ىئنيمنال كلذو ابقاءموا اباّدم اهدلع امومذمواهلاعفا

 باقعلاو باوثلاو مذلاو حدملاو فيلكتلا ةدعاق لطبل || سيل اع فيلكتال ىنممالذا
 )00| لل دجوتب اتانةكلذ نا ناوجلاو رهاظ وهو || ”دعمدلاوأ حلالورودقع
 هتبثنف ني اماو الصا رايتخالاو بسكلا قنب نيلئاقلا 0 2
 ناكوا ىللاءتهناب كس دقو ىلاعتدتلا ءاشنا هققحنام ىلع ٍَ -3 ل 1 ف
 لك الاو دعاقلاو مثاقلا وه ناكل دابعلا لاعفال اقلاخ 55 0 كلذو لاستالا

 مظع ل هجاذه وكلذريغىلا قراسلاو ىنازلاو ىراشلاو :
 اواحادقف كلذ مموةيرعشالا

 0ايام نحل ىنلا فصتلا نال ١ يا دل ا |١ اذآل ةىقلا كلذدن ماق نم ءىدتلا فصخملانال || 00
 نالطب نعو حرمتلاىف ركذ
 رابتعاب كلذنايمذلاو حدملا
 امك ةيلعافلا رابتعابال ةملحلا

 دنع مكو تقلا ع
 باوثلا نالطإ نعو هححشو
 ىلع امهمرت ناب باقعلاو

 رئاس بترتك لب قاةممسالا

 رئاسوض ايبلاو داوسلل قااكناوه ىلاعتمتلا نا نورءالوأ
 هلوش كسمتاعروكلذ, فصتءالو ماسجالاىف تافصلا
 ةئيهك نيطلا نمقلخذاونيقلاخنا نسحا هللا كراتف ىلاعت
 ىا(ىهوربدقتلا ىن.ءانهه قالا نا باوجلاو ريطلا

 اندنع امهنا قيسدق (هتيثموهتداراب اهلك )ل دابعلا لاعفا
 كلذ نوكينا دعسال(دبكخو ) دحاو ىءم نع ةراع
 وذو هلاضقىا ( هتضقو ) نيوكتلا باطخ ىلا ةراثا
 رفكلا ناك ول لاقبال ماكحا ةدايز عم لعفلا نع ةرابع

 ءاضقلاب ءاضرلا نال هبءاضرلا بجول ىلاعت هللا ءاضش (] جرم" لامع  تايداعلا

 لوقتانال رفك رفكلاب ءاضرلا نال لطابمزاللاوبحاو (] رانلا سيسم ىلع قارحالا
 «رفكلا »نك ىلاعتهلوق ىنعي (نيوكتلا باطخ ىلا ةراشا كلذ نوكينا دءمال هلوق)

 لاقحالكلذب مزحيمل اعاو نوكف نك هل لوقينا اًئيش دارأ اذاهماامتا هلوق هيلع لد اك
 للعدل قيبطتىا (ناقتا ةدايزعم لعفلا نع ةرابع وهودهلوق ) هعوقوبهلعدارملا نوكي نا

 لعفلاربتءااعأو ءاضقاا. ءاضرلاس>و اذهل وللخلا ناظم نع هلذيرعتو ةمكحلا هيضتقام

 .لاق اك ريدقتااو عنصلا ءاضقلا حاولا ىف لاق ىوغللا هعضوف ربتعم هنال ءاضقلا ىنعمىف

 ةدارالانع ةرابع هنالاقنهو ردقلاو ءاضقلا هنمو نيمو ىف تاوعم عبس نوهيضقف يلاعت

 6( ةيازالا )
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 ( ءاضقالىضتقمرفكلا هلوق ١نايبلاهيلمفلازبالامف هيلع ىهام لع ءايشالاب ةقلعتملاةيلزالا |
 هنف هيلع ضارتعاالو هتمكح ىضتقم ىلع هاياةقاخ ىه ىلاعتديلا ةبسن هلرفكلانا هصيختو 1

 نود ءاضقلاب بح اا ءاضرلاو ءاضقال ىضقم رفكلا |

 ىذلا هد قوام لك ديدن وهو( هريدقتو ) ىفتملا أ

 نامزنمهدو<امرورضو عفنو عفو نسح نم هب دجوب
 دوصقملاو داقعو باوث نم هيلع بترت, امو ناكمو

 هللا قا لكلا نا نمسمامل هتردقو ىلاعت هللاةدارا ممن

 هرفك ىف اروبحم رفاكلا نوكفف ليقناف «٠ رابحالاو
 ةعاطلاو ناءالاب امهفرلكت حدبالف هقسفىف قسافلاو

 الف امهرامحُأب قسفلاو رفكلا امهمدارا ىلاعتدناانلق «

 مزلي لو رايتخالاب قدفلاو رفكلا امهم لعدتا امربج

 رورمشلا ىلاعت هترا ةدازا اوركتا دلزتمملاو لاخلا فلكل

 هناعا قسافلاو رفاكلا نه دارا هنا اولاق ىتح حاتقلاو
 ةوعبق عيبقلا ةدارانا مهنماعز هتدصعمو هرفك ال هتعاطو

 بقل بسك يبقلا 0 كلذ منع نحنو ءداحياو هقلضك |
 دابعلا لاعفا نم عقبامرثك | نوكي مهدنعف ه.فاصتالاو |
 نع ىكح ادج عينش اذهو ىلاعت هللاةدارا فالخ ىلع َ

 ىسو م ىنمزلاام لثمدحا ىنمزلاام لاق هنا ديبع نيورمع | ْ

 هللا نال لاقف يستال مل#ل تلقف ةنيفسلاىف ىبم ناك |

 تمل-| ىئالشا ىلاعت هللادارا اذاذ ىالسا دريل ىلاعت |

 نكلو كمالسا ديرب ىلاعت هللا نا ىسوسعلل تلقف |

 ىنعم نوكا اناذ ىسوجلا لاسقف كنوكرتيال نيطايشلا
 ىنادمغلا رابجلادبع ىذاقلا نا ىو بلغالا ك.رمثلا

 دارا اذا كاملاك كلذ عوقو مدع ةسولغم الو ةصيقن

 ا هارك الا مدعل ةدارالاو ةردقلا عادلا وهو ىلاعت

 ىرخاةبسنهلو هن عفتني الاك ”ىشب ررضتسال ءاشي فيك هيف فرص هلك كلل كلام هنال
 هعوقو ىه فلكملا ىلا ||

 هرابتحاو ةيسكي هلذفص

 هنأال هيلع ضارتعاالو

 قمسإاو هالوم طخم#ا

 كلا ةمئادلا '

 هلوق ) اهنعوفءعلا ىجربال
 هدحم دودحم لك ديدن وه

 تفتلي مل ( ههدجو» ىذلا
 نع ”ةراعدنا ن م لشاممىلا

 ىلع تادوجوملا دانا

 ملا

 ليءم دح 5 وصخ ردق

 ىف داحالا موهفم رباعي مذا

 لقنلاو ىوُءالا هعضو

 ليلدالو لصالا فالخ

 ءاضقلا ىف فلس ام هيلع
 عينش اذهو هلوق ) هنيعب

 هللا هجر لو ( ادح

 ىلع ريصيال هنا رهاظلاو
 ٠ ايوب 2 ٍِع ١

 هدامع نه هيرقسد ر كاد

 نع ىصفتلاو لاق مث ىلامت

 ذانللا خه فار. مناي فذ
 مهتبعرب ةعاطلاو ناعالا

 الو زع الف مه رايتخاو
 ةبعر هراد مولا لود

 ل عما وه بداصالا ىلت لخدهلوق 4 ( ةصقشودِس ولغم اذم ىنكومدخناوديسلا تادارص | ا

 6 ىفتسك ةشاح ) مو

 ظ عثوو دا رأا اذه عشر ديل ئىشب سدل اواحدب ارا رطضاو اهأ روصاال ارايتخاو |



 زو ١١5 #-

 رعشلا نيب ع ىف اكلا بحاصلاب بقلو هدعب اهالوتو هتراذوف ديمتلانن| بص ( دابع
 ضفرلاىف ابااغناكو ةئاماثو نيناعثو سه ةنس ىفوثو هنارقا ىلع امهف قافو ةباتكلاو
 كسمتدقو هلوق ) هركذالعاو هردق مفرو ىئابجلامشاه ىبا ةبرتىف ايعاس لازتعالاو
 نف.# هللاءاشينا الا اونمٌؤيلاوناك ام ىلاعتهلوق لثهفانبناجنماما © تايآلاب نيبناجلا نم
 احرح اقيط هردص لعجب هلضينا درب نهو مالسالل هردص حرشي هيدهمنا هللادرب
 ريغىلانيعجا مكيدهل ءاش ولو« ىدهلاى ع مهعتج هللا ءاش 0 مى وغيناديرب هللاناكنا *
 ىضربالو.ءاشسفلابمأيالهللانا «دابعللالظ ديرب هللاامو ىلاءتهلوقلثهف مهبناج نماماو كلذ
 بح الهللاو ٠ رفكلا هدابعل

 انليوأتو كلذ ومنو داسفلا

 ,ىلا-هت هلامفا نال رهاظ

 ئاآ لع فلاب فصوبال

 لظلا ىنن دارملا) ناك هجو

 ةدارالا ىنعا همزال ىف

 راتخلا هلعط ام نال

 ىنا اماوا دارمالا نوكيال
 * 1 ل

 نال دوصقملا ديف الف
 ةدارالا نم صخا امهنمالك
 مزلت_سيال سخحالا قنو

 مهتالي أت اماو مالا ىفن

 ةدمعلانادهنلا هجر لاق دقذ

 لج كلذيف مهل ىوصقاا
 | تالا. رثك ىلا |

 فالعاا لاقف اوريحن اعانءم نع اولئس نيحو ءاجلالاو رسقلا ةيشمىلع

 قحمما وا ذاتسالا هدنعو دابعن.| بحاصل | ىلع لحد 8

 ءاشسفلا نع هزنتنم ناحمسلاق ذاتسالاىأر الن ىنئارفسالا
 ءاشيامالا كلم ىف ىرحال نم ناهس وفلا ىلع ذاتسالا لاقف
 مدع ىهنلاو ةدارالا مزاتسي الانا اودقتعا ةلزتءملاو
 من ني ودا مص ريغهرفكو ادام رفاكلاناعا اولعست ةدارالا

 .ىهنيواداسسنوكيدقو هن ؤيوادا من وكيالدق”ىنثلا نا
 اعلأسيال هنالوا ىلاعت هللازعابب طي حلاصمو مك هنع

 نب رضا أ ىلع رهظي نا دارا اذا ديسلا نا ىربالا لعشب

 نمهكسغدقو 4 هديربالو "وجلاب دك هد.ع نابصع

 دابعالو )نيش رفلا ىلع حوتفم ليوأتلا بابو تاي ًالابنييناملا
 نوبقاعيو ) ةعاط تناك نا ( امنواث ةيراشخا لاعفأ

 هنا ةيربسلا تعز كال ةيصعم تناك نا ( اهيلع

 تاداخلا تاكرح ةلزنع هتاكرح ناو الصا دبع لىقال
 قرفنانال لطاب اذهو رامتءاالو دصقالو اهءلع ةردقال

 شاعترالا ةكرحو شطبلا ةكرح نيب ةرورضااب

 ٠ لعتو »

 ىلاعت هللاوه ندؤملا نوكينا مزلي هنأب مزلاف هنم رابتخا ربغ نم دابءلاىف ناعالا ىاْح
 ناعالا ةدصب ىرورضلا علا قلخ هانعم ىثإبملا لاقف مهلصا وهام ىلع دارعلاال

 اهانمم مشاهوبا هنبا لاقف اناعا نوكيال اذهناب درو لعلا كلذل ةتبثملا لئالدلا ةماقاو

 0 .اريثك نال دساف اضيا اذهو اديدش اياذع اوبدعل اونمؤي ملول مهاب لعلا مهل قلم نأ
 6 ةيربجلا تعز امال هلوق ) اونمؤي ملو سيلبا اذكو كلذ نولي اوناك راذكلانم

 مهر



 ا
 ا

 ظ

 0 اءطق م زالريجلا هتداراو ىلاعت هللا اع - دعب لمق ناف |

 ةقئاس ىضتقم ىلا لاففالا ماةساو هلاعفا ىلع بالا 3

 -- ةةللشلا ص
 تادامخا ةلزمع هلعج لبةساك الو ةرثؤمال ةردق ددعلل تيل ةصلاخ ة هيريح ناتقرف مه |

 ةيراحملاو ة هب رعشالاك ةيساكلب ةراؤمربغ ةر دق ديعال ترد ةصلاخريع ةيريحو ةيمهخلاك

 هرايتخال عبا , ىا (هرايتخابلوالا نا [ءنوهلوق , ىلوالاةةرفلا ىهانههدارملاوةيرارضلاو

 هرايتخا قفو ىلع سيل هعوقو ناذ ىناثلا فال هكرتنم ا

 زيت اتيوه له -هدوحتو نااماو ىرورض ردقلا اذهب معلاو هكرتنم ن كرم ريغ هباو

 ديالف كانه ةلوزعم ةهمدنلاف هايأ امنت راقم ىوس امهنم ”ىشريأتالوا هنداراو هتردق

 ىأ « الصا لعف دبعال نكي مل هلوق ) لقنلاوا لقعلا ةلالدنم رخأ رومأب ةناعتسالا نم
 ظ مدع اذكو رهاظ فيلكتلا ةعص مرعف اذه ىلعف تادالا ةلزنع ناكل ب ابسكالو اقلخال

 أ اهينقرش 3 ةيربخللا نكل حوضولا ةيانىف هلاعفا ىلع باقعلاو باوثلا قاقهعسا بترت

 لب قاقحسالاب نو اوشال

 نه لضف مهدنع ناوثلا

 0ع باقعلاو ىللاعت هللا

 دانساو هلوق ) هلوق هنم
 ىضتش ىتلا لامفذالا

 (رايتخالاو دصقلا ةيشاس [

كالو ناسا هرم رات ااةل 0 3 2 0 0 لوالا 1
 ْ نكي لو 

 ظ

 | ماصو لص لثه ةقيقلا ليدس ىلع هيلا رابتخالاو دصقلا |

 صوصللاو هنولدوساو مالغلالاطلثم فالي بتكو

 ل اا از> “6 ىلاعتهلوقكك لذ ىننت ةيعطقلا

 كلذريغىلا هرفكملف ءاشنمونمؤيلف ءاشنف.«ىلاعتهلوقو

 ظ

 ْ لاعفالا ل ىعل

 | ناوب هلا دتنتاه لانا

 ' ىلامآ هيلا راص ادهاو هنع اهرودصالا ماصو ىلد لثم دانسا ع ١ ةقيقح ام ديعلا ا

 ناكولف اعذو هب فاصتالاىف رايتخا هل نوكينا ىضتقب لاعفالا ضعب دانسا نكل |

 دانسالا عض ولىللخدمال هنا قاساو ةقيةحهيلا هلاثما دانسازاحامل هلاعفاىف اضغءاروبحمدعلا |

 لاخلا رهاظىلا اراذن هيلا ماهفالا ردايتو ةيم.دبلا ةقرفت ىلا دئاع هناو ءاضتقالا كلذىف

 هلوق )الصادبعلل لعفال هنا نم ةيربجلاهعزامىا ( كلذ نت ةيعطقتلا صوصنلاو هلوق )

 منال نا مزأ هانم 0 قاس ى ذْلاو لاؤسلا اذه )ع ىلاعت هللا اع ميمعت دعب لبق ناف

 نيدضلا دحأب هالعو ىلاعت 1 هللا ةدارا قاع نا ىلع ا.هرادمو نابراقتم رفاكلا فيلكت

 | ىلع ضارتعا كلذزا امهني قرفل و رخ الادضلا عوقو عنتيف عوقولا بجاو هلعجم
 | رفاكلا ف.لكت ةح مدعمزلي هناب هنردقو هناضق داعلا لاعفال اةلاخ ىلاعت هنوك

 فياكتلاو ام:مناعالاو امحاو نو . ىلاعت هندارأب عقاو رفكلاىنعا ءدضنال ناعالاب

 ةاولا فرطلا ناب هلءفىف ارات دبعلا نوك ىلع ضارتعا اذهو زئاح ريغ منتملاب



 ل ١1١

 هروصتا ةلاهعالو ايرايتخا العف ىلعف اذاناسنالا نإ قداصلا لع اتلاب واب ىذلاو لمعفال

 عشدق هنا ىلع ةلزتءملا ريع دنع هسفن ل,ةنه سل روصتلا اذهو مالم ه>و:الوا

 قاتشيف هلا قوش.“ روصتلا كلذ ئم ثعبذ م هنم رابتحا مهوت ريع نه هسفن ىف كلذ

 بسح افءذو ةوق توافت هنكل ضايفلا لبةنماضيا قوشلا 7 ةوخملا هسفن
 0 وب هروصّس وهنع ضرع رف هناس متاوروصتملا كلذ ىلا سفنلا تافتلا توافت

 ةدايز ىمالا كلذ هبحعناعرو هب 0 هلا هقوش فءوض 57 ه>و ىلع مالمريغ

 كلذبسح ىلع هاا هقوش لم“ ا يلا كلذىلع ايا هتظحاام مديف ب اعا

 هنداع ىرحم ىلع ىلاهت هقااما لعثلا بترتيف هليصالا دصقوهلعف ىلابلط هنم ثعبذيف

 هذه نم نيرماىف ,هوتاعا كرتلاو لءفلانم ناسنالا نك نا مثدعبلا ةردق ريمي وا

 هلرخآهجوىلاتافتلالاو مئتالملاه>ولاىلعبولطملا روصةنع ضاسعالا لوالا رومالا
 دادبتسا ىفان امهيف سداذا كلذ لوق نا ارداق ناسنالا نوكي لود نا ىنيشو كلذ كرتو

 رودقمبسكلاوتل ابالقاللاو ذل اب عقاو بدكلانأ لثم تادوجوملا قام قلاحلا
 اضيا كلذ نا رمظالا نك
 ةمحازملا تائسال عيان

 ةيلبلاةيناسفنلا ضراوعلاو
 ا ةكتللا ةيجسكملاوا

 ماماو ءامكحلا بهذم وه
 ريغينا هلزاك ناو نيمرخلا

 اهل دسو تانئيهلا كال*

 ىف لمأتب نأبهللا قيفوتب
 (| نماهيلا عادوهامو هلاعفا

 « لعفكو » ناىغذو ةدارالاودصقلاب ىمسملا قوشلا نع ثعبنملابلطلا ىتاثلاوهلاوحا

 لامكتسا نم هلبق نم سيلام ىلع هيئرتل هكر تنم انكم* لعجنالو ناسنالاىلا كلذ دنسيال
 اهبابسا ىلع تايداعلارئاس بترت لدكلاو ءايلا لثمواو عناوملا عافتراو قوشلا

 ناستكالاو بسكلا ىنعم نع انفشكو بابلا لصاوهام ىلعبانطالا اذهب كانهبندقلو
 حراو+لاك ةرهاظلاتل آلالوانتن' © ةل ان عقاو بسكلا نالثمهلوق ) باوصالقفوملا هللاو
 ةلآ ىمستالف هللاتافص اماو ل1 ةفرءملاو دصقلانا ىتح لقعلاو باقلاك ةنطابلاو

 بدكلاوهنردقل م ف الرودقمقاخلاو هنردق ل ىف عقو
 ناق ه.رداقلادار فنا م: قلخل ا ودب رداقلا دار أ حدلال

 فال ماسح الاو ضارعالا راسل الاخ مااصلاو هلامؤال

 ضرالاك نيتفلت* نيتهجم نيئيش ىلا عا فرضا اذاام

  هتردق لغو مقو رودقم بوسكلاا ىا 6 هنردق لحن ىفعقو رودقم ب.كلاوهلوق )
 لاعفناو رثأتو رودقلل لاصحساو باستك ١ بكلا نا هصخمو قولخلا فالخم

 هيرداقلا دارفنا حدئال بسكلاو هلوق ) ريغلا ىلع ةدافاو ريثأت قلخلاو ريغاا نم

 6ىا)

 .انلق ةكرشلا تايثانم ةلزتءملا ىلا متيسنام منيا دقف لق

 | نود هلو هاع امهنم لك د رف“ ىش لعالم < ناةكرششاا

 | اقلاخ دمعلا لمح اذا اكو ةلحملاو ةيرقلا ءاكرسشكر خآلا



 س4 >> ١16

 اصوصخ بسكر او قلخلا نم هلاك درفنمامهنم لك تلق ناذ ( ىلاعت هللا ىلا بسن, دبعلا لمفكو

 ةكرشلا وه عونملا تاق ام ريثأتنم هلع درفنم امهنمالك ناف ذاتسالا بهذمىلع |

 وغلا قلاخال هنا نع تلد ةصطقلا. ةلدالاذا ام_وش قلم .هزيغ ٍدبتسي نإ قل |

 انلق هلوق ) نيبهدملا أ ين واحعبف عيبقلا بسكن اك فيكف لبقناف بسكلا ةهم ظ

 قلاملازا تبن دق هال ١ وب نو لح قال“ تاقعلاو مذلا قاقضسإلا 0

 لست دعب اذه ( مكح أ نو ديجةبقام هلوالااثيد قلخمال كح قلاخلاناتيثدق |

 نسحلاب لقعلا مكح هان وكي دق لاعفالا نم هحهقتسن ام نأبانم زحف اهيلع علطنمل |

 دقن الاو .ةلخلاف عتلاو (| اء راتلاةنيبطاماسجالا قات فاكلاضمو لل

 ىف عقلاو نسحلا تب“ اناءسن عقلا لمش دقو نسحلا لعفندق هناف بساكلا فالخم |

 تا مو ارش بكلا || ىتعسالا+ وم اهقساعبقدنعىهنلادورو مهول هيل |
 مات دعبو قلاخلاىف .كلذ | دعوانا افا نما 6 اه نلاو ١ بآل

 ىلاهت هنم مقتي لقملانا لج الاف باوثلاو لحاملاىف حدملا قلتم نوكأ |

 هنا ثءعم د_قفالاو ائيذ لعشتل ناقءلاو مذالاةلمتم نوكيالاع رسفننا نسحالاو |

 قالطالا ىلع 0 نضارتعا :ريغرم. هتوازاب ا( للا هتلاءاضرب ) حابملا ظ

 قا نك هتافريصت جت ناو مذلا قاعتم نوكيام وهو ( اهنم عيبتلاو ) |

 د ضارتعالان م هملعامل( هن اضرب سيل )لح ًآلاىفباقعلاو ظ
 0 دو

 3 صالاو ةبحلاو ءاضرلاو لكلاب قلعت ريدقتلاو ةيشملاو | درك دب ( ميا | 0 اتم تكلا ني تيدا لا

 ليكن م حبلا نإ ىلع م1 عنخ راوو و ميشا نودنسيطتلالا ني

 مرا وع 0 ) لءقلا ان وكي ل !ةردقلاة قع ئه ) ةازتعملا انالخ ظ

 ل ل
 امنا ( لمفلا ام نوكي : 3 ظ عا ةيرابتخالا لاعفالا هءلعش ناودحلاىف ىلاعت هللا هقلم |

 ةعاطت:سالا نال اماهرسف ةلعال لءفلاءادال طرش اهنا ىلع روهّلاو لعفال ةلع ىهو

 ظ لعفلاةلعكلذنااماو هعمال لعفلا ىلع ةمدقتم ىهو ”ىعساك تال الاةمالس ىلع قلطيدق |
 طرش ةردقلانانم هقفلا لصاىفرك ذام الاكلدب قلعتي امالك مهنمدج رف هلطرشوا

 ةردقلاىلا ةحاحالف ءادالا بوح و نع كفش دقدنال بوحولا سفنل ال ءادالا بوجول
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 ىهةنكمت ىلا اهومسق مهلب بابسالا ةمالس ةردقلاب دارملا ناب اوحرصدقو

 | 0 بحوت ةرسمه ىلا واهنم ةيلا ا دازلا اوام>- ىّتح جرح ريع 3 ءادا نم

 ظ هبلا ةراشادا مهوب لعفلاءا دال طرشاهنا ل عروهتجاو هلوقف ةاكرلالامىق ءا اجل اك ء ادالا ىلع

 اهنوكتفانسالف ءادالا بوجوا اطرش اهولعجاعا مهنالو تفرعامل عد داكيال هنكل
 الاهإةد>وماهنا لعفلل ةلعاهن وك ىنعم سيلدهنا ىلع 5 00 ىلع لعفلاسفنل ةلع

 ىلا ةيلعفل ا ىنعم عح رف ناومملاوه لعافلا لعد هير رامتحالا لامفذالا هب لعش هلوقىلا ىرب

 ا ال[ لو ةرثؤأا ةفصلاب ىماا اذهب ةردقلا اورسفدق روهلانالع ةيطرشلا دم

 روهخجاو هلوقل هجو الف
 لعفلا ءادال طرش اهنا ىلع

 هحو ىلرهظي لف ةلخابو
 هلوق زب دعب مالكلا اذه

 نيت قم نع ةاطلب
 د_صق دع ىلاعت هللا

 تاقناف ( لعفلا راسك ا

 قاس يتايسدكالا 2ف

 ةكادصق دنع ىلاعت هللا اهقلع ةفص ىه ةلابو

 قلخر شلال ءف دصق ناو ريخلال مف ةردق ىلاعت هللاقاخ

 ريخلالءف ةرد-ةل عيضملا وه ناكف رششلا لءذ ةردق

 [ مهناب نيرفاكلا مذ اذهلو باقعلاو مذلا قوسف

 بحو اضرع ةعاطتسالا تناكاذاو عمسلا نوعيطتسال

 | مزلالاو هيلع ةقباسال نامزلاب لعفلل ةنراقم قوكتنأ

 أ عانتما نم سمعامل هيلع ةردقو ةعاطعما الاب لعفلا عوقو

 مواعمو ةردقلا فرص

 نوم لا: يدستلا "قل
 نفل وركب انعا رفا
 فكفد.إءلاوةردةاادوحو

 دنع ةردقلا ٌقلح 53

 نه ممنانا ىلعدصقلا دعب اهقلخ
 ل مكيلعف ىرحامل تاق اهدصق#ن ملْذاو تاكر 2 صضعإ ىلع ردقنانا توا

 ٠ 101008 تال اآلاو ناسالا ةمالس دعب لعفلا

 - ب سم م ايس يي ير

ٍ 
 | الف ضارعالاءاق ةلاحمسا لرسول لبق ناذ ضارعالا ءاقب

 ٌْ مزاينيا نف لاوزلا بءقع لاثمالا ددحم ناكماوف عازن

 | تناكاذاكلذموزلىعدناعا انلقةرذقلا نودب لعفلاعوقو

 | اهرقلعجاذااماوةقاسلا ةردقلا ىه لعفلااس ىّتلا ةردقلا

 || اب ىلا ةزدقلا ناب متفرتعا دقف نراقملا ددعأا لثاا

 | اهلدبال هنامتيعدا نا مث هل ةنراقمالا نوكتال لعفلا

 ظ ةردقلا نم ياو زما نكع الى تح ةقباسلاثما نم

 ا ةردقلانأ نظ تاكرحلا صضعب باستك اىلا كصفلا ك2 هر ,دقلا ٌقلخ نا ىلع ىلاعت هب داع

 ٌْ كلذ ىلعءانب عقاولا فةلصاح ةردقلا نكي ناو اهيلادصقلاع< كلذافدصقلا لبق 1

 ةردقلا ةنراقم بود>-و تبترال ( اضرع ةعاطتسالا تناكاذاو هلوق ) محءارلا نفلا

 ىلاعت هللا ةردق ثودح مزاي هنانم ةلزتءملا هركذام طقس اضرغ اهنوك ىلع لعفال

 تباام فالخوهو )َ ةردقو ةعاطتساالاب لعفلا عوقو مزلالاو هلوق ( هرودةم مدقوأ

 ( ةرورضلاب )



 زم 01١

 هذه نع لهذ نمو انثردقل نراقم ةيرايتخالا لامفالا دوحو نا نم ةرورضلاب

 نوسب لمفلا عوقو ىف ةلامحمسا الف الاو ةلزتعملا ىلع مازلا اذه نا معز ةتكنلا

 اهعنم ءارو نم انف ىوعدلا هذهل ( نايبلاب مكلف هلوق ) انلصا ىلع ةعاطتسالا
 اذهو لعفلل اهتنراقع متفرتعادقو لعفلااهب ىتلا ةردقلا دوجوبالا ده: ةرورشضلااذا

 هلوق ) اهيفن ىلع ةلالدلا هب متيال نكل لءفلا لبق اهدوجوب لوب نمل امازلا حلصي

 ةقباسلا ةردقلا ءاقب انضرفول لاقباماماو نايبلاب مكلف

 ضاىعالا ءاقب ةماقتساباماو ل.ثءالاد دع:اما لعفلا نآ ىلا

 اوك رتدقف ىلوالاةلااىفاهب لعفلادوجوزاو اولاقناذ
 اولاق ناو ةردقلا لعفلا ةنراقم اوزوج ثيح ىمهذم

 اهلاحم ةردقلاذا عجرم الب عجرتلا وركحلا مزلهعانتماب

 ضارىعالا ىلع كلذةلاحسال ىنعم اف ثددح ملو ريغتنم

 ىلوالاةلاخلا ىفوابجاو ةيناثلا ةلاحلاىف اهب لعفلا راضإف

 لعفلا لبةةعاطتسالا نوكب نيلئاقلانال رظن همفذ اعنتم

 لك ثودح نأبو ةينامزلاب ةئراقملا عانتماب نولوقال
 ىتح ةتبلا نامزلابهيلع ةقباس ةردقش نوكينا بحي لعف

 ةنورقم ةردقلا ثودح نامز ىف لعفلا ثودح عاتع

 ةلاللا ىف لعفلا عنتع نأ زوحي هنالو طئارشلا عيمج

 ةيناثلا ىف بحو عنام دوجووا طرش ءافتنال ىلوالا

 ىف رداقلا ةفص ىه ىتلا ةردقلا نا عم طئارشلا مامتال

 دم رانا ىلا مهضعب بهذانهه نمو ءاوسلا ىلع نيتلاحلا

 قحلافريثأتلاطئارش عيمج ةعمره-ملا ةردقلا ةعاطتسالاب

 ىنبف ضارعالا ءاقب عانتمااماو هلبةفالاو لعفلا مماهنا

 ىلع كلذ ةلاعسال

 مدع لبق ( ضارعالا
 لدبال اهيف ىنعم ثودح

 امناقبو اهريغت مدع ىلع
 مدد نا زاوجل اهلاح

 باوجلاو ةيفاضا ةلاح اهل

 زوال ةلاحلا كلت نا
 ةردقلا نما ارح ربتت نا

 ىلا كلذ دوعبف ةرئثؤملا

 ىلع طئارسشلا لامكتسا

 نمو هلوق ) هيلا ريشيسام

 ماهالا نا ديرب ( ا.ذهه

6 
 بهدم ىلع لدتسا ام

 نيب قفوتلا داراو ميثلا

 قاطي دق لاقف نيلوقلا

 ةشنملا ٌةوقلا ىلع ةردقلا

 اديهىه ىلا تالضعلا ىف

 ةلزتعملا لءلف ةهبشريغنم لعفلا ىلع ةمدقتمىهو ىتشتادارا مامضناب ةفلتخلا ليعاذالل

 لمفلا لعاهم دقت روصتالو ريثأتلا طئارسشب ةعمجسملا ةوقلاىلع قلطتدقو كلذ اودارا

 هدعاسول ميقتسياعا اذهوكلذدارا مشلا لعلوماتلارثؤملانعرتالا فات مزلالاو نامزلاب

 ةّسي ف يكف ةردقل اريثأتب ل وقنال حشلانا ليقدقدنا ىلع اهمدقتو ةيلضعلاةوقلا ىلع ميلا
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 تامدةم ىلع هلوق ) مفد هجو اذهلو ريثاتلا طئارسشب ةعمجمدملا ةوقلا دارا لاقنا
 اهءاع ليلدال ةلاثا ةمدقماو نييلوالا نيتمدقأا ئءض تفىعدق © نايسلا ةيعص

 موشنا لقعنا دنع زوجذا

 نوكيو نيعب ناينعملا

 2 ا قلعت ازمه دل

 هلوق ) رخآلا ىلا ةسألاب

 هءامدإ ةمالَّس دارملا انلق

 دارملا سيل ىنعي ( هنالآو
 1 قالا قفل ره

 اهلاوحا نم اهناف بابسالا
 تاسألا“ ةمالبس كوالا
 عيطتسملا ' ىلا ةفانشملا
 د1 ةلنماخلا“- ةفاسيلا - نوعا
 قالطا ناف كلذ دنع

 تائيهلا ىلع رداصملا

 اهلع لداخل ةعباتلا

 سما ”ىشثلا ءاّش نا ىهو ناملا ةبعص تام دقه ىلع

 ضرءلاب ضرعلا مايق عاتع هناو هيلع ل قم

 نولئاقلا لدتسا املو لحناب امم امهم ابق عنتع هناو

 0 1 ةمكتلا وأب لدفلا لبق ةعاطتنالا نؤكب
 ةالصلا كرانو ناءالاب فالكم رفاكلانا ةرورض لعفلا

 ةعاطتسالا نكي ولف تقولا لوخد دعب اهب فلكم
 تاوحلاىللا ر 1 لطابوهو زحاعلا فاك مْ .ل ةقتوع»

 ةمالش ىلع ةعاطت ”سالا ظفل ىنعا ( مسالا ذه عهو)ل هلوش

 هللو ٠ ىلاعت هلوق ىفاك © حراوإلاو تالاآلاو بابسالا
 ليقناف . اليبس هيلا عاطتسا نم تدبلا يح سانلا ىلع

 تالاآلاو باسالا ةمالسو فاكملا ةفص ةعاطتسالا
 ةمالسدارملا اناق اهباهريسفت مكي فيكق هلذفصب تسد
 «فصتن ةعاط”-الاب فصتء اك اكملاوهل تال الاو باءالا
 هبك رتل هناالابا. الا ةمالسوذ وهو لاقن ثيح كلذ
 ةىص ورث ةعاطتسالا فال هياع لمح لعاف مسأ ا

 نابسالاةمالس ىهىتلا( ةعاطتسالا هذه دمعت فلكتلا

 مدعز علان ديراناذ لوالا ىنءملات ةعاطتسالاال تالآلاو
 ناوزجاعلا فءاكت ةلاهعسا لسنالف لوالا ىنمملابةعاطتسالا
 لعفاا لبقلل ص نازاو+ل هموزل مسنالف ىتاثاا ىءملايدرا

 ىتلا ةردقلا ةقيقح لص« مناوتال آلاو بابسالاةهالس
 ةفينحىبا دنع ندضالة+طلاصةردقا|ناب باي دق ولعفلا ا

 اهتعب رفكلاىلا ةفورصملا ةردقلانا ىح ىلاعتهّتبا هجر

 ىفالا امهنيب .ةالتخاالو ناعالاىلا فرصت ىتلا ةردقلا

 رفاكلاذ ةردقلا سفنىف فالتخالا بحوبالوهو قلعتلا
 رفكل ايلاهنردقف ردنا الادب 0 ناع الا ىلع رداق

 ىف لاكشا الف ةهبش الب

 ةرامع ةعاطتس الا نوك

 ةلاصسا سنالف هلوق )) اهنع

 تاقناف ( زداعلا بيلكت

 وه فا ءاكتلا نم دوصقملا

 نكءالو هب فكما ناين الا
 ىنمملاب ةردقلا نود كلذ

 هيفكشف لسوا تلق لوالا

 0 عيطو مه لاخلا كلتىف اهقلخ ىلع هلل ةداع ترد>دقو لمفلا ةرشامم لاح اهدو>و

 ةداع رحن ىلادو اهدوجو ةوقىف اهدوحو لعجو اهماقم تيقاذ نابسالا ةمالس دنع

 ( لثع )
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 ناىنخالو هلوق) فيلكتلا لبق لعفلاب اهدو>و طرتشا بابسالا ةمالسىف كلذ لثع

 ن ادهللا هجر ةفينحىنا نع عمك نأف ( لمفلا لبق ةردفلا نوكل املس: باوجلا اذهىف

 وه هيمالك نيب عاىف هحولاف لمفلا عم ةعاطتسالا ناو نيدضال ةملاص ةردسقلا

 هلوق)نيققحلا ىلا هبسنو هفيناصت ضءبىف حراشلاهنسحمسا دقو ىزارلا مامالا هركذام

 سيل اع دنملا فاكي الو أ باقملا و مذلا قحمساف ناعيالا ىلا اهفرص هرايتخابمدضو

 | لعفلا لبق ةردقلا نوكب الست ىاوجلا اذهىفنا ىنالو امم سدل ىا © هعسوفف
 هل هلردق قامت مد[ ناعالا لبق يك ما لال ناعالا ىلع ةردقلا نال.

 الو لب طقف لاحلا ىف ال ن.دضال ح طصنا و ةردقلانا دارملاناب بمحا نافذ ةلاغال

 قاشك اضيا لابقتسالاىف [| نا ىتح هعمالا نوكتال امهدحاب قلعتلا ثيح نم اهنكأ
 1 ناز رهاوجلا مزايامو لعفلاب ةقلعتملا ةردقلاىه لعغال اهتنراقم مزايام

 دقفةردقلاس فناماوه. ةقاعتملا ةردقلا ىه كرتلاب اهتنراقم

 عا زاهض ر وصتسالامتاذهانلق نب دضلاب ةقلمتم ةمدقت» ن 0

 سيلاع درعا فاكيالو ) لمأتياف مالكلا نه وا وهلب

 انكموا نيدضلا عمك هفنىف اعنتمم ناكءاوس ( هعسويف

 نا ىلعءام عنتع اماما و مجلاقاك ديعلا نكع ال نكل هسفن ىف

 ىصاعلاةعاط ور فاك اناع اكهفالخداراواهفالخ لعىلاعت هللا

 ىلارظنلااف اكمللارودقم هنوكل هب فيلكتلا عوقو عازئالف

 :#ىلاهتهلوقل هيلع قفتم مسولا سدل اع فرلكتلا مدع مثهسفن

 ىنؤبنا ىلاعت هلوقب سمالاو © اهعسوالااسفن نبا فاكيال

 ةياكح ىلاءتهلوقو فدلكتا نود زيسعتلل نيب ءالؤه ءامسأب

 وهليمهملاب دارأاس يل ؛# هبانلةةاطالام انلم< الوآنب روي

 ١ عازتلااعاو مهيلاض روما | نه قلطيالاب لاصي الب فيلكتلا

 | ىرعشالا هزوجو ىلقعل | عقل | ىلعء انس ةلزءملا همن زاودلاىف

 ناو وهف رفاكلا ناعا

 لالا ل روذش نع لع

 هل قامت مكي نكل

 لاق نه مهنمو ةلجخا ىف هب

 قاعت فيلكتلا ةدعب ىنكي

 هدضب وا لعفلاب ةردقلا

 ناو رفاكلا ناعاف هنع الدب

 نكل سدا رودقم ريغ ناك
 رفكلاو نامبالا كرت
 ماسحالا قاحخ كرثكسدل

 فيلكتلا مدع مث هلوق )

 قفثم عسولا ىف سيل ام

 هب فياكتلا زاوح نكأ انتم وا هسفنىف ناك انكم قس ىذلا ىنمملاب ىإ ) هيما

 لئاماو فالتخاوددرت هيفرهل لب ةرعاشاالا عيج هيلع قفتاام سيل هقالطا ىلع

 هملع قلغت ىلع ءاشب لاحنا ليبق نم عشلا هدع دقف قسافلا ةعاطو رفاكلا نامعا

 هب ةئداحلا ةردقلا قلعت ةحح ىلع ءانب قلطي ام لبق نم اندنع وهو هفالع هتداراو
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 لد.( “ىث ىلاعت هللا نم عةيالدنال هلرق ) ىظفل عازن اذهو هبيقع دجويملالاو هسفنىف

 مهضءب ىأر وعاكطقف نكمملاال هضعب هراتخا اماضيا هتاذل عتمملاب فيلكتلا ةحص ىلع

 بهل ىبا فيلكس هعوقو ىلع لب هناذإ لاحملاب فياكتلا زاوج ىلع لدتسا نه مهنمو

 قيدصتناعالاونهآ هنا ضرفول هنالوالا نيهح ونه هريرقتو هناذإ عنتمدنا عم ناءالاب

 هرابخاىفمالسل !هيلع هقدصي نا, م اكم هناع 'لاحىف وهفدد ءاحام عيجف مالسلا هيلعىنلا

 هناشاوهتماداب هماىا ناعالا لاحناءالاب هفراكتف ارفاك ترع لب هقدصيال هناب هنع

 فياكت ناعالابدفيلكت نا ىتاثلاو * هنا دحو هفالخ هسفنىف لع اع قيدصتلابهل فراكت

 اينيش اعدت ةوبنلاىف هقدصت نال كلذو بيذكتلاو قيد_صتلا نيب عبجلاب

 ىلاعت هلو لدتسي دقو *ىش ىلاعت هللا نم ال هنآل 00 | ربخلا كلذ ىف هل بيذكت
 هربرقتو زاوللا سفن ىف ىلعاهعسو الا اسفن هللا فاكيال : ' 0 ق هب 0 صاخلا|

 ناةرورسخلاحم هعوقو ضرفنم مزلا | زئاج ناك ول هنا 00
 موزالا ىنءمل اتق موزلملا ةلاحمسا بحوت مزاللا ةلاحع#سا

 ٍ هدهو لا وهو ىلا: هّنلا مالك بذك مزل عقوول هنكل

 هنداراوا ىلاعتمتلا مع هب قلعتبام لكلا هسا ناس ىف ةتك

 نوكي ام لك نا منال انا اهلحو هعوقو مدعب هرايتحاو ليال نا لمتحمو اليصفت

 كلذب جاع اولا هعوقو ضرف نم مزايال هسفن ىفانكمت 0 اق ا 3

 لاحملا موزانوكينا زاجلالاو ريغلابعانتمالا هل ضرم: مول 5 ةفيطتلا هيلع بجي الو
 دحوا اا ىلاعت هللا نا ىر الا ريغااب عانتمالا ىلع ءانب 7 ضارتعالا 0

 هسفن ىف نكمم همدعق هرايتخاو هلردقب ملاعلا لع ىاثلا هجواأ لع

 ضرتعا دقو ةودنااىف

 وه بسحاولا نأب هيلع
 لع اهف ًالاجا قيدصتلا

 ع مف المصفنو الاجأ

 اورو طوقسلا ةياتىفاذعو تلا هجر لاق نيكل اذه ادعايف قيدصتلا مهقحيف ناعألا
 اعرو ةومنلاىف دإ 2 هرابخا نم 0 هقادصت مدع ىأ هس ذكت نا نه ق.سام

 ةداعلل قرخالا هنمم زايالذا هه دصت هد نك دم ال نا زو لوالا ريرقتلا ىلع لق

 نادحولا مدعب فرلكتلا ذا “ىثب سيلو هناذل عنتمملا فيلكت الف هسفنىف نكمت وهو
 ةرورضلا ءاضقش لصاح وهو قيدصتلا نا د>حو لاح قيدصتلا مدع قيدصتلاب لب

 ٍ هب ىلاوا نا كح كقعلا نا م دنأ هريظنو هيف رضيال كءانلا بالنا لاعحاو ةيداعلا

 . نيضيقتلا داقتعا دنال لئاضفلا نونغب طاحا دق عيضرلا هدلو ناو ابهذ دعب تبلقثا

 ت72 رس سمو

 © اذهو )



 - ةلكلل سب

 نم مزلي هناعم هلوق ) حوضولا ةياغ ىف هنكل لئاقلا كلذ ىلع ىنح ناو اذهو

 دبق هلوق ) هدوجوب هرايتخاو هنردق قلعت ىذلا تقولا ىف ىنعي ( هعوقو ضرف
 راسكنالا اذكو ناسنا بربض ىلع بترتملا ريغلا ملالا .ناف ( نال المع حلصبل كلذ

 هف دمعلل عنصال هلوق 2 اقا_فتا الصا هيف ديعلل عنصال هلا لع بترثملا ريغلا

 سس سس ا سسسسسسس سس

 هتلعزع لولعملا فاخن هعوقو ضرف نم مزلي هنا عم

 مزليال هسفن ىف نكمملا نا لصاحلاو لاسم وهو ةماتلا

 صاىلارظنلاباماودءاذ ىلا رظنلاب لا هعوقو ضرفنم
 نمدجوب امو لاحمنا مزلتسيال هنا الف هسفن ىلع سازإ

 جاحزلا ىف راسكنالاوزاسنابرض بيقع ب ورضملاىفملالا
 هناىف فالحل الع مديل كلذبدبق ( ناسنا رك بيقغ

 لتقلا بيقعتوملاك ( هبشاامو المادف عنص دبعلل له
 ىلاعت هللا وه قااخلا نا نم سمامل( ىلاعت هللا قواخع كلذ لك

 |اةلزتءااوةطساوالب هما اةدنتسم تانكمملا لك ناو هدحو

 لعفلا ناكنا اولاق ىلاعتهللاريغىلا لاعفالا ضعباودنسا

 ةرشابملاق يرطب وهف رخآ لءف طوال لعافلا نع ارداص

 هرخآ العف هلعاقل لمف ب>و.ناءانمموديلوتلاقيرطفالاو

 برضلانم دلوتم ملالاف حاتفملا ةكر ةبجومديلا ةكرك

 لكلا ان دنعوىلاعت هلانيقواخماسل ورسكسلا نمراسكتالاو

 ديقالنا ىلوالاو ( هقيلخت ىفدبعلل منصال )ىلاعتهللا قلخم
 قليمما |اماالص هيف دبعلل عنصال تادل وتم هنوعيام نال قيلخلاب

 باستكا ةلاحمسالف باستكالااماو ديعلا نم هتلاحمسالف

 مدعنهدبعلا نكمجملاذهلو ةردقلا لع امتاق سدلامدبعلا

 | (هلجأب تيملوتةملاو) ةيرايتخالاهلاعفا فال اهل وصح
 لي هع سصص صحت مح ”ج : صلع سس هيصصس ص سس 22 مج ج2 جس رع ل جو مص د مع حس

 ,مال ثحم هبف ( الصا

 ةلصاحلا مولعلا اودع

 ةيستكم ةرودقم اهنا عم

 ا

 ثحح ىف ليصفت ةدايز
 ةلاحسالف هلوق ) ناعالا

 اغا ؟سدلام تاستكا

 ةلزتعملا نمو ( ةردقا الح

 لوا نع حتما نم
 ائاق سيل اف ديلوتلاب

 رارضك ةردقلا ل

 رهظي [ف درفلا ضفخو
 هعسجلا مدع 3 اع

 امهيأر ىلع تاداوتملا ىف
 اذهلو هلوق ) ني حو

 || مدع نم دبعلا نكمتال
 هنا نقال“ ايل ودع
 رهظف 6( ةيرايت> الأ
 تنل .تاننفا ندا نا

 نكمت ال هنا عم مه دنع ةرودقم اهناذ ةيبسكلا مولعلاب ضقنلا هيلع دربو اهنم
 ةلزاع ببسلل بقعتسأا ببسلا ةرشا.به نا قالاو رظنلا دعب اهاوصح مدعنم
 ةرشامأا دعب بيلا لوصح مدع نم ديعلا نكع مدع نأ كف بيسملا سفن ةرشابم

 بيردلا ةرشام» كعب بيسملا لوصح مدع نه نكشلا مدع اذكف هلرودقم ىفاملال

 2 سود مص صصمسل 2 جد نتج 2277ج مص همم عم هس 22ج مو ب يد جل جس م 7 ا ا ما
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 ىفعقواك لجالا هياع عطق
 توم نال دصاقملا حرش

 لتاقلا لمف مهدنع لوتقملا

 هلل عنصال دياوتلا قيرطب
 عطق ىذلا وهف هف ىلاعت

 دك كو ملىا لحالا هيلع

 لاقب اك هلك هيفوتسل

 قيرطلا انيلع نالف عطق
 عيجج لجالاب دارملا نا ىلع
 كلوق ىَف اك هلاح ةدم

 النا رهش ندلا لحا

 ىفاك هنومل ردقملا تقولا

 سار ندلا لجا كلوق
 ماقملا بساس الذا رهشلا

 لبق تيم مهدنع لوتةم اف

 ىت> هنومل ردقملا توملا

 هنايحدتمال لت ملول هنا

 ةتبلا تقولا كلذ ىلا

 تقو مه دنع نوكي الف

 هىا ( ددرتريغنم هلوق )

 هللاردقاتقو ناويحقكل ناديرب( هتواردقملاتةولا ىا هلوق ) ببس اةيرودقمىفانمال
 كلذ عوقو مدعردقوا ىت>ةئبلاببسلا كلذب هيف توع وهف صاخ ببسبهيف هتومرىلاعت
 نملك مدعناكناو هلافتناب عطقال اك هيف توملا عوقوب عطقالف تق ولا كلذىف بسلا

 هللانانهةلزتعملا ضءب ,عزاكال دلوق ) هريدقتو هلعىلارظنلابالمسم هءف هببسو توملا

 لتاقلاناباوصلاوانيلا ةلصاولا عسنلاىف هترابع عقو اذكه ( لجالا هيلععطقدق ىملاعت

 ةلزتدملا نم ىمكلا ,عزاك ال ( دحاو لحالاو ) هردق

 « نا » دا.لالاعفا ىفردقلاو ءاضقلا ,هراكنابساناذهو اعطق هف توملا نوكي نيعم

 روك ذا ا(ةلزتملا تهه>او هلوق)ءو<«ولاقلا مدعب دسةتريغن

 لالدتسالا ضرء»ىفهرك ذامولتاقا|ىلءف ٠ هنودد] ونيف ةرورمذا ااوعدا مهنا فقاوملا ىف

 حراشلا لءجولالدت-ادياوتاابلوقاانا ىلع ةلزخ.1 رووح ناك نكل ةمدبلا ةداهشل دسأت

 (( ىلاعت هللانا لوالا نع باوأاو هلوق ) تاه.ننال تاءاه>| ةروك ذم هو>ولا

 هللانا نم ةلزتعملا ضءب مع زءاكال هتومل ردقملاتقولاىا

 دابعلالاح ايركحدق ىلاعتهللاناانل لجالا هيلع عطقدق ى ل اعت

 يع مهلجا ءاحاذا هنابو ددرت ريغنم لعام لع

 ةدراولا ثيداحالاب ةلزتءلاتوتحاو نوم دقتسالو ةعاس

 امهلجا!اتيمناكول هنأبورمعلا ىفديزب تاءاطلا ضعب نايف
 سلذا اصاصقالو ةيدالو اباقع الوامذ لتاقلا قمعسا

 هللانالوالا نعباوجلاو هبسكبالو هقل لوتقملاتوم'
 نيعب را هرعناكل ةعاطلاهذه لعشملول هنا معي ناك ىلاعت

 هذهثيسنفةنسنيعبسهرعنوكيو اهلعف هنالع هنكل ةنس

 اماهالول هنا ىلاعت هلأ ملعىلع ءاش ةعاطلا كلت ىلا ةدايزلا

 نامصلاوىاقءلا يوحونا ىناثلانعو ةدايزلا كلت تناك

 ىذلالءفلا همسكو ىهنملا هءاكترال ىدبعت لتاقلا ىلع

 لتقا|ناذةداعاا ىرح قيرطب توملاهمقع ىلاعتهللا قل

 (تيملابمئاق توملاو) اقل نكي ناوابسكل تاقلا لمف

 ىنبهواباستك |الو اقل هنف دمعال عنصال ىلاعتهلل قولع

 توما قاخ ىلاعت هلوقليادب ىدوحو توملانا ىلعاذه

 توملا قلخ ىنءموىدع هنا ىلع نورك الاو ةورحلاو

 (لق )
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 هرع ردشمل ذا ثحب هبفو لجالا ددعتب لوقلا ىلا دوعي باوجلا اذه هللادجر لاق
 اًضيا ركذو لزالا ىف ىلاعت هل ةمولعم لازال اهف اهينؤي ةقدص بيس نكل نيعبس الا

 ةكربلاو ريا بسح ناصقنلاو ةدايزلا دارملاناو عطاوقلا ضراعتال داحأ رابخا اهنا

 ءىعلا هف تبث دقف ةكلالملا هتيثاام ىلا ةبسنلاب وا ىناثلا هرع ىتفلا ركذ لاب اهكف
 | هللاوعمم هلوقب ةراشالا هيلاو هللا لع بجوم ىلا لؤي مث ديقم هتلالعف وهو اقلطم

 | نا ,عزو ( توملاو لتقلا نيلجا لوتقلل نا هلوق ) باتكلاما هدنعو تبدو ءاشيام

 | دبعلا لمفهناهدا نا مالو ىلاعتهللاعنص توملاو دبعلا ل مف لتقلانال تيم ريغ لوتقملا
 | لاحلتقلانا هيلعدربالف لتاقلا لمف نم داوتملا ةايحلانالطب نع ةرابع نوكيف ادياوت
 أ ردقلاوءاضقلا راكنا ماليال هبهذم نكل ريغال توملاوهو لوتقملالاحى عاذنلاو لئاقلا
 ! (نيتيزيرغلا هترارح ءافطناو هتبوطر للحب هتوم تقو وهو هلوق ) دابعلا لاعفاىف

 | بكم ةبطرلا ءازجالا اهيلع بلاثلا رهوجلا ىا ةبزيرغلا ةيوطرلا اولاق

 ةلثاه ةيزيرفلا ةرارخلا | ىلا صام لتقلول هناو لتقلاو توملانيلجا لوتقلل نا
 | ةلمتشملا ةليتفلل نهدلا || ناويحلا نا ةفسالفلا تءزاكالو توملاوه ى الاهلجا

 أ نيمتو اهئيضت امتاد ىهف لأ ءافطناو هتتوطر للخمب هتوه تقو وه ايعيبط الجا

 ةرارحلا كلذ ىف اهيلع || تافآلا بسحم ةيمارتخا الاحآو نيتزيرغلا هترارح
 أ الكو جراخ نم ةدافتساأل قزرلازال 6 قزر مارأاو ) ضارمالاو

 فافكا م ا مثو صاقتنالاىف تنعما اذا ىح كلذىفةي زيرغلا ةرارحلا اهعبت تصقتلا

 ىعسطلا توملا لصمبف هنهد دافن دنع جارسا|ءافطنا ةيزيرغلا ةرارحلا تأفطنا

 وهو ةجيمالا فالتخا بس فات وهو ىيبطلا لحالا وه كلذف
 | تافآلا نم نري “دقو ةنسس نرشعو- ةثام مام تلغالا ىف ناسنالا

 ءو-و لاصتالا قرف فانداو موعدا عاوئاو بوذملا رحلاو دمحلا هربلالثم

 جازملا لادتعا اهطرشذا ةاء1!لوبفاهحواصنع هحرو ندبلاجاْنمع دسف امث جازملا

 ماقملا اذهىف مهنيو انني عازتلانا رهاظلاو ىبارتخالا لحالاوه» كلذف هبسب كلهيف

 | بيس ىئابةايحلا نالطب هبف هللازع ىذلا تقولاف ردقلاو ءاضقلان وركسال ,هذا ىظفل

 | مهنكل هركننال اضيا نحن ىيبطلا لجالا نم هوركذامو اضيا مهدنع دحاو ناك
 | ءاق) ةيقيقح اطورش كلذ وحنو ةبوطرلاو ةرارحلا لئافحتاو جازملا لادتعا نول.

 | اولا نأ ةلزتءاانيبو اننيب اذكو رخآ ثح كلذو ةيداع ابايسا اهلمحت نو ةايحلا
 هسا يَ ش ش ش ش ّ ُّْْلشٌٌٌلسللْشةلؤؤؤ  ؤؤ ُُ  ُ 5ُُُُسس39
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 : اولاق وا مهنه روهكملاوه اماهيف امهوركنا ناو دابعلا لافا ىف ردقلاو ءاضقلاب |
 مسا هلوق 2 قيقح عارتلاف مع كعب هيلا بهذ اك اهعوقو لبق ثداوحلا لعيال هللا

 000 هنكل ايدلغت بورمشملا هنف لخدبف ( هلك أنف ناودملا ىلا ىلاعت هللا هقوسي
 اولاق اذهلو كلذ نم ميا ةئالو فرع اذهو هتلادجر لاق ٍبورشم او لوكأملا

 ' 00111 كاذو دلك اقناويللا لالا تامقوسيام مما | كك اسف .لدب هب عقتف
 0000 وب لوأ دو امارج نوكيدقوالالم || ةزرب قفثملا ةيم-< ماو
 ا نه ىلاثت هللاىلا ةفانمالاينمم نعءولقس نازيللا || كت لوف يلع لدام .ىلع
 000000 نزل مارحلا كلرامملا دنعو .قزرلا موهفمف || تدخلا مقرر امو
 اقتلاع وتعال ةرانوكلاملا هلك أيدل ولم ةرانهورسف نأ ددصب 2إ لك لاف

 النا ؟لوالا لع مزاي نكلو الالحالا نوكيأل كلذو هي || كمثالا لبق اقذد نوكي
 0000 سوا لعو ان باونلا هلك لم نركب | 00 سلع 0

 اذه ىنبهو الصا ىلاعت هتلادقزرب مل هرع لوط مارحلا ها
 000١ رس لاعت هتلاىلا ةفاممالا» نا. لع قالتجالا || هيلا, تنمو عافتتالل د
 قس دلاناوهدحو ىلاعت هتلاالا قازرال هناو قزرلا ا 0

 هللا ىلا ادنتسم نوكي امو مارا لك ا ىلع ٍباقعلاو مذلا 5-6 0

 باقعلاو مذلا قمه ال هبكت مو اهعبق نوكي ال ىلاعت 0
 لكو) رايب هءابسأ ةرشابم ءوسل كلذ نا باوحلاو را 3 0 3

 000 سوا نك الالح هد رو ؤرتس | 2
 ناسنا لك أيالنا روصتءالو ) اعيج امه. ىذ هلال وصحخل 1 0 1 9 0
 00000 كار دئاج أل ( هقز رم لكأبوا هقزر“ || ا
 كلما ىنمءاماوهريغدلك ًاينا 8 ودط ارنا تذل 0 3 : 8 0 ظ
 | 00 تسل 0 0 قررلا موهمم ىق ربتعم هيأ |

 0م يدعو ءاح نم لشي ىلاعت هللاو) عتتعالف | ضنا ىف قررا نو[

 « ىنمم » ىلاعت ءاطعم هنا رابتعاب هب مفتنبام ىلع قلطا هتلادقزر كلوق ردصم ءاطعلا |
 ىلاعت هلوق هدربو اًقزر ءامالاو ديبعلا لب 6 باودلا هلكأيام نوكيال نا هلوق )

 هلوق ) اقزر باودال نا ىلع لدب هناف اهقزر هللاىلعالا ضرالا ىف ةباد نم امو |
 ةلااهيلعمجامفالخوهو (الصاهللادقز رب هرعلوط ماركا لكا نم نانيهجولاىلعو ظ

 ضرالاىف ةبادنمامو ىلاعت هلوش هيلع لدتسادقو فقاوملاىف اذك ةلزتءلاروهظ ىلآق
 ضرعا هنكل تاحابملانم اريثك هيلا قاسدق ىملاعت هللاناب بيجاو اهقزر هلا ىلعالا ظ

 | فالتخالا اذه ىنبمو هلوق) ائيش لك اي وتاه نع ضوقنم هناىلع هرايت>اءوسب هنع
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 لكشلا نم سايق بك رب ناب قزرب سيل مارحلانااهنم ل تامدقت نه 17

 باقعلاو مذلا هبكت رم قمعسإإال هيلا دنتسيامو ىلاعت هللا ىلا هنتسم قزرلا اذكه لوالا

 مذلا هلك 1 قس مارخلا انلوقديلا مضنف باقعلاو مذا هلك 1 قحهسيال قزرلا نا شي
 ملست دعب نتف قزرب سدل مارحلا نا ني ىناثلا لكشلا نم سابق لصف باقعلاو
 و قاقعسالاو ديعأل هن اطعاب 3 هللا ىلأ ةفاضا قزرال نا لون قارترعسملا

 ىنبهو هبابسا ةرشابع هل. هبسكب دبعلا ىلا ىرخا ةفاضا هل نكلو لَا هذه نم سيل
 ةحاملا دنع امحاو نوكي قزرلا ليصحي ىف ىسلا نا ىربالا اهلع باقعلاو مذلا

 نارا هو كا دصق دنع احام هلابعو هسفن ىلع ةعسوتلا دصق دنع |ىعصم

 ءادتعالا قا ىنمع هلوق ب اورلاو بصقلاو ةقرسلاك هءاكترأ دنع الرع ىهنع

 داغيلا يع 0 ءادتهالا لثم امزال د دق ىدهلا نا ماقملا قيقحت « ةلالضلاو

 ىا هبا طملا ىلا تا! رطناسةيادهلابدارملا سبل نا ىلا حزاخا 0
 كواس ىتن« لالضلاو | ةيانادع و عةرابع لالطالاالو لكلا قف ل

!| 

 ظ
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 دقو هيلا ال قيرط | 1
 ةئيشا كلذ قلعت ىنعمالذا الاض هتيم و الاض

 و هيلا لصوب ال قيرط | ىلاعت هللا

| 
1 

 ا

 داشرالا ىنمع ايدعتم نوكي 0 ا ا
 ءاوس اكتلاس ريدلا لمس ىلإ | .قيرطبازاج مالسلا هيلع ىيتلاىلا ةيادهلا فاح ل
 دق ءادغل ”لاغ قيرشلا ناطيشلا ىلا لالضالا دنسي دقو نآر فلا ىلا دنسياك بدسنلا

 3 لا دل | عااشملا مدي ىف دوت دنا اع الا ىلا دنسي امازاحم

 لآام هحوب هلادتهال ليبست الا كتاده نم كل كل نكي ملا امل نكل ةياده تببلاو
 ىنعم لآ اذكوامهفشررمتو امهلع ةلالدلا ىلا تدبلاو قيرطلا هتتده كلوق ىنمه

 لامعتسإ ةئالا لها دنع عاش مرج الف ىذرلا قيرط ىلع هتلالد ىلا ناطبشلا هلضأ
 لالا اذك وهل ايفررع ىنعم كلذ راص ىّتح بولطملا ىلا لصوبام ىلع لد ىنعي ىده

 تفرع دقو ىلاعت هيلا لالض الاو ةيادهلا دانسا نآرقلاىف رودق هنا مث لضأىف

 لاعفا ناك املو الاض هلء>ح هلالض الو ايدتهم هلعح لحرلا ةيادهل ىللصالا ىنعملا نأ

 : ةرورض ال ذا امهملع 06 انضاشم' دنع *ىث .هنع عفي ملو ىلاعت هل ةقولخم دابعلا

 لالضالاو ناع الا ىاع ادتهالا قلخ نع ةرامع 0 اولمض 1 هحوب امنع لودملاىف

 لاعفا نه لالضلاو ءادتهالا لثم نا اودقتعا امل ةلزتءملاو رفكلاو لالضلا قالخ نع

 | باقعلاومذلا بترتوءادتهالا ىلع باوثلاو حدملا بترتل نكيملالاو ىلامآ هعنص نمال داسلا
 ىلاعت هيلا ةيوسنملا ةيادهاا اول وا ىلاعت هنم عبق لالضلا قلخ ناو هجو لالضلا ىلع

 (لئشسك ةيئاح) <« ه #8 6( شاقع حرش )



 ج. ةةلسضا
 . || ةرخآلا ىفةنملا قيرط ىلا سانلا داشراو ايندلا ىف ةلالدلا بص قلا قيرط ناببب
 هتيس وا الاض دبعلا نا دجوب لالضالا اولوأو ةيادهلل ىراطلا ىنعملا وه ام ىلع

 ةئيشملابقيلعتلا لبقبال ىتاعملاءهذه ضء؛نا مهضعبل حالاملمث بيذعتلاو كاله الا وا الا

 | ىلاماا ضعبو ىنلا نود ىلا .هت هيلا افاضم سيل اهضءبو نمؤملأا صخال اهضعبو
 اولعجوةيذبلا ىلا ةلوصوملاةلالدلاب ةيادهلا اولوا الام ىلع ةيادهلا لباشال لالضالا
 امل ازاحم ىراطلا ىنعملا ىلع ءان ناطيشلا لعف نم هنوكل ىلاعت هيلا لالضالا دانسا
 مهلصا ىلع ءانب زاجلا ىلا ةقيقحلا نم لودع اذهو كلذ وحمل وا هنككو هرادقاب هنا

 اهانمم ىا ( ءادتهالا اندنع ةيادهلا ناهلوقإ هداسف فلسام ىلع هانم داسفف دسافلا
 .زاجم دتب مف هاده لثمو ىلاعت هلا ةبوسنملا ةيادهلا نم دارملا وهف كلذ ىلصالا
 عويش بسن ةيفرع ةقيقح راص ناو ماقملاةنومع هيلع ل هعضو لصا ىلا ةيسنااب

 دنعو هلوق ( لامعتسالا

 قرط ناني ةلدملا
 وه كلذ ىا ( باوصلا
 تتح هذه” ذارملا قتلا

 مقتسي ال ذا لامعتسالا
 يف ىلصالا اهانعم ىلع اهلج

 امالامءتسا دراوم نم ”ىش

 هلوق) قئالاك مهلصا ىلع
 مهللا مالسلا هملع هلوقلو

 نيب هنا مم ىبوق دها
 «الاو » هنعهيفنلالو ىلاعت هللا نه كلذ لاؤسله> والف  ءادتهالا ىلا مهاعدو قيرطلا

 مالسااهيلعدموقنادهجولعلو اضيا ءادتهالا قا بلطىفانس كلذ نا لبقو مالسلاهيلع

  مهعىنامانيدتهماون وكيل هتمأوا اشيرق ىنعا هموق ثكا نانكلذ عنم هباوجونوذتهي
 اماو قبسال ضرعلا ىلعءانب دعب نم مهدهاوأ هيلع مب واىده مهدز ىنعمافإسولو ةيادهلاب
 ءادتهالا قلخ ةيادهلاذ ايدهم هنوكب لجرلا حدعاضياو ىده عواطم ىدتها نا نم لاقام

 هلوق ) ايدتهمريغلا لءح ةيادهلل ىلصالا ىنعملاناىف عازنال ذا عازنلا لم ريغىف ةلالدف

 ظفا همف لمعتسملا ىنملا وه كلذ ىا ( ةنخلا الا ةاصوملا ةلالدلا وه ةلزتمملا دنع

 . ىلا لصوب قيرط ىلع ةلدوملا ةلالدلا اندنعو هلوقىف لاخلا اذ و بلغالا ىف ةيادهلا

 رهاظلا دارملا هناو ءادتهالا قلخىف ةقيقح اهنا"نم ع .اشملا هركذام ىنانالف طملا

 (اهف ) ٌْ

 هللا ءاده لثمو ءادتهالا قلخ اندنع ةيادهلا نا

 .دنعو ءادتهالا ىلا ةوعدلاو ةلالدلا نع زاعغ دتهبي ف

 كنا ء ىلاعتهلوقل لْغاب وهو باوصلا قررط نايس ةلزتعملا

 دها مهلا مالسلا هيلع هلوقلو . تدبحا نم ىدهتال
 روهشملاو ءادتهالا ىلا مهاعدو قيرطلا نيب هناعمموق
 بولطملا ىلا ةلسوملاةلالدلا ىه ةلزتمملا دنع ةءادهلا نا
 ءاوس بولطملا ىلا لصوب قيرط ىلع ةلالدلا اندنعو
 طصالاوهامو ) لصموا ءادتهالاو لوصولا لصح
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 بذعملا ريقفلا رفاكلا قلخ امل الاو هلوق ) هتلالاده ريدتف ىلاعت هيلا بسن, اهف

 برشو محلا رانىف دولخلاب ةرخآلاىفو ماقسالا فانصاو مالآلا عاوناب ( ايندلاىف
 هنن اما لالا سولو ةهبش ريغ نم دوجولا نم هل ملصا مدعلاناذ ممحلاو نيلسفلا
 هنوكل مئادلا ميءتلل هضيرعتو هفيلكت حلصالا لب لبق ناذ هفيلكت لبق هلقع بلس وا
 كسا لص نكاح نا دنا لع ليقزافالفط تامأ نع كلذ لعمل لف انلق نيتبترملا ىلعا
 مهريعو تشدارزو كدرنو ناماهو نوعرف تع م فكف انلق ريغاا ةولصمل دام 8

 ا و تع او ةرخآلاو امندلاىف بذعملا ريقفلا رفاكلا قلخ املالاو
 | مص الا عنم نكي مل فنكو أ ةنماذاو ةيادهلا ىف ركش قاقضساو داسلا لع ةنم هل ناك
 - ال هل ةيانجال نم ىنل ا ىلع هنانتماناك !؛وبجاولل ءاداابن وكل تاريخا عاونا

 او اهفس ريغلا 5 امهنم لكل هللا لعفذا لهح ىب ا ىلعهنانتما قوف مالسل هيلع

 هلوق )هللادجر هرك : 1 قيفوتلاوةمصعلا لاول ناك املوماطصالا نم هرودقم ةياغ

 دار الو ينو يو يس || هكر هللاىلعبحيدلةدسفموهف دحاو لك ق حيف هلعف
 ١ ةلاحح الف هلع اح 7 2 6 سا ل 3
 9 2 1 ىبادق ذ ىشدابعل ا اصم ىلا ةيسنلاب هللا ةردقق قب الو

 1 0 تر هوحو ىنعا لصالا اذه دسافم نا ىرمعلو بحاولاب

 2 0 5 * || رثكأو قع نانم رهظا ةلزتءملا لوصا رثكأ لب ممصالا اصم٠ 3 الف تاب 5 .: . 5-5 4 4
 028 قس ل ىلا مزاج لا ل ا :

 3 : نس ةمهل الا فراعملا مهرظن روصق#ل كلذو ىصحن نانم

 1 00 رودعمه ىد ٍ 1 3 3 ى

 ل 6 ةياغو مهءابطىف دهاشلا ىلع بئاغلا سابق خوسرو
 ىا نال هبالطب قالو . - .

 4 1 " 7 هءاو>واهذسو فال د حلدالا كرت نا كلذ ىف مهثبشت

 0 ههرك ةعطاقلا ةلدالاب تدب دقو عناملا قوام عام نا
 اننا" نكمم ةسلعا فدا 0 4 هي

 اننا لامت للا ةردبقو هلةيكح و لدع ضخم نوكي بقاوعلابهلعو هفطاوهتركحو ١

 شام ىلع ةعقاو هلامفاو اهلك بقاوعلاب ملع هنأو قلطم داو>و قدح محرك هنا ٍْ

 نظي العف كرت اذاذ امضعب ىف ةمكحلا هحو انيلع ىنخ ناو ءالقعلا لوقع متاليو '

 ةقاعو ةغلاب ديك هيف هذ عقاولا ىف صا وه لد هدمع نه دبع لام ملصا هنأ

 سيلذا ةمكححلاو لدعلا ىغتةم ةياعر مدعل وا مركلا ىف روصقل كلذ سياو ةديج

 نا ىنخي المث إظوا هفسوا لهج وا لخب ةماش كلذىف مهوتءالف دحا قم منم هيف

 _نيحلابلقدلا كح مباستدعب دحا لكرىلا ةبسنلاب حلدالا بودوىف مهل مازلا ركذام



 ظ مك 1
 وه ( ىرعشت يل مثءلوق ) ةلخاىف ملكالا بوجوب امازلا هيفزا هيلع دربالف عيقتلاو

 هلصا نا هءوبيس نعو هل تنطف ىأ ارعش مضلاب رعشا ممفلاب ' ويلا تاع ندضم

 فذملا ب>او انهه تيل ريخو اهرذدع وباوه مهلوقىف ندد اك ءانا فدع نزيف

 لصاح ماهفتسالا اذه. لأسي اع ىلع تيل ىا ماهفتسالاب افدارع ناك اذا هدسمداس الب

 هلوش تدلو ورع ىلا نب رفاس» ىرعش تيل هلوةكاضيا ماهفتسالا فد دقو

 رورل او راولاكربخلا ماقم مئاَف ماهفتسالان| بجاحلان با ركذوال ما مقحبأ ىا نوزحللا

 لاقو هنع اربخ عقب فيكف ردصملا لوعفم ىنمملاىف ماهفتسالانإب درو رادلا ىف كتيليف

 نمهلويذ عبج دعب ردصملاربخ م ناب اضيا هيلع درو ريكا ت5 ان 2 شدعل نإ

 الوا ةانرك دام ةالسم كسل فيكف ريكا عدو ُّق نوكيال ماهفّدس الاؤ هإوعفمو هلعاف

 0 ا ا ا ااا فاطم 3
 سمل ذا ىاعت هللا ىلع ىثلابو>و د 5 ىرعش تيأ م 1 0

 ارز الو رهاظ وهو ملأ ةكران قاقحمسأ هانم ا ران قاَق
 0 نا راتسا لعءانسدلرتلا  مزكمتال ثدح دنع مرو دس || نع هرودص .موزأ ديع نم
 اا ىعرشلا ب وحول ا سابق ىلع
 ةدءاوقل ضفر هيآل هلوق (

 نال ثح هيف © رايتخالا

 ضفردهنالكلذونوا لوا ثيعوأ لهحوا هس نه

 تادعو راوعلاةرهاظل اة فسافلا ىلا ليهو رايت الا ةدعاقل

 " نالضعءباا|صخ 6«نينمْوم لا ةاصع ضعبلو نب رفاكلل ريقلا
 1 1 ل لا ىلع بترتم بوجو اذه

 ةعاطلا لها منو ) ب دءيالف هب دعت ىلاعت هللا دب ربال نم مهمه
 : ال اع دعو راثحألا
 ةماعف عقوام ىلو اا ذه و ىلاعت هديربو هللادلعياع (ريقلا ىف أ دم 1 راششالا ف 0

 ءانيهيعش نودربقلا ادع تارئأ ىلع راصتقالا نم نمكلا 0 رويفحاعأ 0 لوا ناف

 « ىلع» راتحْلا ف رطال مهدنعديال 0 نيف رطلا نم دحاو لكب نا الأ قلعت نكماول

 نيذرطا|نم دحاول كل نوكيدةف رخ آلاف رطلارامتخلا ىلع هرامتخا حجار حج ع نع
 1 رظنرخ آلا نع الدب امه د>او لكل رايتءالا قلعت زودت هحو نه ناعجر

 هدوحون وكيفدبالا رايتخالا قامت الفاقلطماعجا رنيف رطلادحا نوكي دقو هناعجرةهج |

 1 اتا ف 06 رملاب وجو ىف عاذتلاىلاعجار عزتلااذهف هرايتخاب ابداوىلاعت هللانم ٠

 فرطلاىفنوكي نا لاّمحال هبو>وباولوشملاعاف هعوقوب ىلاعت هتباربخا اماماو همدعو

 قاعت در الا ههو>و نكي لف امبيسي هيرايتخالا قاعت زوحب ناعجر ةه> فااخنا

 قلعت ذاق معز اقلطم حجار هناف ىلاعت هيلع هبوحو اوراتخا ام فال رايتخالا

 مهنا تععم دقزأ الو ةفسالفلل ةقفاوملا ضعب مههزل انهه نمو هلالا 0

 ,ةعاس لاق بيعلا ىأ © زاوعلاةرهاظلاهلوق  لوصالانم ريثك ىف مهل ايذاب اوثبشت

 ( تاذ )



 سيول 1ع جس
 « هبف ةدراولا صوصنلا نا ىلع هلوق اوصل ّق ادك مغ دقو نيءلا عفب راوع تاذ

 صوحنلا ةرثك ىلع عيرفت (ردجا ركذلاب بيذءالاذ هلوق ) رثكا ربقلا باذع ىف ىا

 امنوكل كلذ ايعم ( ناكلمامهريكتو ركنم لاؤسو هلوق ال اعم هيقعسسم ةرثك ىللءو هبف

 هنركتاو رسكلاب *ىشلاةركن لاقت روكنملاىنمع ريكنلاو امهلثم فرعي ةركنم ةئيه ىلع

 ردصيام ركذملا اولاقو ريكنلاو ركنملاب نيكلملا نامئايجلاو ىحلالا ركحنا دقو ىنعع

 . || لهاذماع نا ىلعو رثك ا هيف ةراولا صوصنلا نا ىلع هلجلحلت دنع رفاكلان ه

 ميرمت ريكنلاو لتس اذأ | وس نير اعواد ةاضعو راثك ١
 ىنمع نوكيف هل نيكلملا نال اسف ريقلا نالخانت ناكلم امح (:ركتو را

 اال هلوق ) رانألا عام“ وياديسلا لق 0 هند نعو هير نع ديعلا .

 اهب ربخا ةنكمم روما || ضيبلادنع مالسلا سلع ءاببناللا ذكو الاؤس نايبصال نا
 سيل هنأ ديرب ( قداصلا |١ ينال يملا لئالدلاب ) رومالاءذهنم لك( تباث )
 ةهج نم ليلد اهع انتمال || صوصتلاه»ب تقطنام ىلع قداصلا امربخا ةنكمم روما .
 اهوركنم هعزام ىلعلقعلا موبو ايشعو اودْع اءاع نوضرعي رانلا * ىلاعت هللالاق .

 ىلع ممملا لد دقو | هللالاةو «باذءلادشا نوعرف لآ اولخدا ةعاسلاموقت

 لوقلا بجوف اهتوبش || ماللا هيلع ىنلا لاقو . اران اولخداف اوقرغا . ىلاعت
 ليو ا لطب و. ' اهب || ىنلا لاقو هش ريقلانادع"ةماع ناذ لولانع اوه |
 اهيلع ةلالدلا رهاوظلا )| تو.لاىفتباثلالوقلاب اونمآ نيذلاهللا تبي مالسلاهيلع

 ما ناو ظ كنداموكب رنمدل ىلق اذا ربقلا باذعىف تلزن ايندلا .
 و ( اهيلع نوضرتي رانلا || كلاقو مالسلاهيلع دم ىنيدو هللا بر لوقيف كبب نمو '
 نادوسا ناكلم ءانأ تملا ريق اذآ ماليسلا هيلع للا |

 | ريكنلا رخاآلاو ركنملا امه دحال لاق امه انيع ناقزرا
 ىلع مهن ىعنأ مولده

 مهل وق نه مهبب دعت رانلا

 هيلع هباذع فطع ليدي ةميقاامون لبق وهو هب مهلتق ىا فيسلا ىلع مهطرع

 مهقاىغابيقع رانلا مهلاخدانا ديش اران اولخداف اوقرغا ىلاعت هلوقو ربقلاىف نوكيف
 اونمآ نئذلا هلا تب !-و هيلع هللا ىلع ىلا لاقو هلوق )7 ريقلا ىف نوكيف

 هلوقو هنع نينمؤملاىمهن هللاناو هناشىفىا ( ربقلا باذعىف ) ةيآلا هذهىا ( تازن

 نوكمفدلليصفت لوقف هلوقو لبق اذا مهتبد ىا ىنملا ثرح نم تبثيل فرظ لبق اذا

 نالوقيفمالسااهيلعهلوق ىنمي ) ثيدحلا رخآ ىلا هلوق 2غاهللارهلوق وهتباثلالوقلا

 دهشاو هتناالا هلال نادهشا هلوسرو هتلادبع وه لوقف لحرلا اذهىف لوقت تنكام
 جدخ سص ميسم بتستشتشتشنت



 سم ١4

 اءارذنوعبس هريقىف هلع شي مثاذه لوقت كنا 5 انك دقنالوةئفهاوسروءدبع اد#«نا

 سورعلاةمونكمننالوةيف هربخاذ لهاىلاءحرالوقيف مند لاق مثديفدل روش مث نيعبسىف |
 لاق اقفانم ناكناو كلذ هععضم م هللا هثمس ىتح هيلا هلها بحاالا هظقوبال ىذلا
 نالوقبف كلذ لوقت كنا امن انكدق نالوقرف ىرداال هلثم تاقف نولوّق سانلا تمس

 ىلاعتهللاهثعس ىتح ابذعم اهنف لازءالف هعالضا فاتحمف هيلع مثتلتف هيلع ىنأتلا ضرالل

 نالدلوق ) كلذدمع م نم
 دا-ح تملا

 لا هرب دعتف كارداالو

 كالا ادع هيوم
 اه ىف  نساثلا

 ضايرنه.ةضور ربقلا مالسلا هيلع لاق قدا

 | ةدراولا ثيداحالاة لابو نارينلا رفح نه ةرفحوأ ةنجلا
 ىنعلاةرئاوتةرخآلا لاو>١نم ريثك ىفو ىنءملا اذهيىف

 ضعب ريقلا باذع ركناو رئاوتلاد> اهداحآ غلبت ناو

 كاردالاو هل ةامحال داج تدملا نال ضفاورلاو ةلزتءملا

 ىلاعت هللا قلنا زو هلا باوملاو ع همذعتهل

 هل ةوحال

 قرتفا
 ةقرف ركناف اقرف ةلئسملا

 هب فرتعاواسأر ربقلا ياذع
 مهنف اوفلتخا مث نورخآ
 ربقلاىف ثيملاءايحا ركذا نم

 تملا روحو
 لرقعأ | نع جور> وهو

 لاةلب كلذ زو مل مهضعب
 ترملادس ىف مالآلا عمتج
 ةئفداَ سحا : رفح اذاف
 01 تالق وانتا وشو
 لاق نه مهنمو ةقيقح

 اوفاتخا نكل اضيا هلامحاب
 لوقنملاو حورلا ةداعاىف

 ةفينح ىلا نع

 بتي كمل

 هللادجر

 روبقلا نهىنوملا ىلاعتهّللا ثءرب نا ومو .كملاو' ثعءبلاو ( ركذاو اهيف فقوالاوه

 كردبام ردق ةوبملا نم اعون اهضءبوا ءازجالا عيجيف
  حورلا ةداعا مزاتسيال اذهو ميعتتلا ةذلوا باذعلا ىلا

 . باذعلا رثا ىربوا برطضيو كرحم» نا الو هنديىلا

 تاناويللا نوطب ىف لوك ًاملاوءاملاىف قيرغلانا ىّتح هيلع
 لمأت نمو هيلع علطن ملناو بذعي ءاوهلاىف بولصملاو

 هتوربحو هلردق بئارغو هتوكلمو ةكلم بئادع ىف
 ناك املهنا عا و ةلاحم<الا نع الضف كلذ لاثمأ ديعتسي '

 اهدرفاةرخ الاو امدلا عا نيد طسوتموهامث ريقلالاو> ا

 قامبام :ليصافتو ريشحلا ةيقح ناي, لغتشا مثرك ذلاب

 اهب ربخا ةنكمت روما امنا لكلا ليلدو ةرخآلا روما
 حرصو ةمسان' نوكتف ةنسلاو ياتكلااهب قطنو قداصلا

 لاقف هناشب ءانتعاو ادكأتو اهقدقحت اهنم لك ةيقح

 «ناب» ةيلك ةفآ هلعجو ءايحأل ادض توملا نوكو اداج تملا نوكح ىدنوارلا نبا

 وق هنا ىلع اوقفتا هللادجر لآ ةو.للاو ةشانم ريع ةيراتخالا لاعفالا. نع ةروعم

 أ ىتحربكتلا و ركنملل هباوجي اذه لكشيو ةيرايتخالا لاعفالاو ةردقلا تملاىف قلم

 راتماذه » ءازجالا عيج ىف ىلاعت هللا قاح نازوهلوق 0 مهربخاو لها ىلا عجرأ لاق

 ]| (تاناويل وبملانوطب فلوك ًاملاوهلوق )مهضعب هراتخاامىلع( اهضءب ىفوا ) هعايناو ىضاقلا

0 



 بم# مو 722

 ءازحالا ىف ةايحلا قلخ دعس الف ةينبلاب ةطورشه ريع اندنع ةو-.أط اذا

 نآزج اهيف قسمل ناو اهضعب ىفوا اهعيح ىفاما تاناويألا نوطب ىف ةقرفتملا
 ءازحالا نا ىلا ةراشا هيف ( ةيلصالا مه ءازحا عمجم ناب هلوق و الصا ناعمتحم

 اهفيل تو اهمج اهرششُ ضعس اهضعب فلأتو اهع اجا لاز لب مدعنت مل ةيلصالا
 نالط,لا نع ةيلصالا ءازجالا فيلأت ظفحم هللا لءل هللا هجر لاق اعرو ايناث افيلأت

 هدامر ترذو قرحانم لثمىف ديعب وهو أدتبم الو داعمال ناب“ فرلأت ىلا ح جاتحالف
 ”ىش لك ىلاعت هلو اكس م داعت مْ اهتمرب مدع ندبلا ءازحانا لاق نه مهنمو حايرلا

 بحاص لاو ةرملاب همادعنا ىضتقال “ىثلا كالهذا فعض هيفو ههجوالا كلاه
 ايفتال هسوصام امهم دجأاو لغ لبلد ضهنب ملثأ كلذ ىف كوتا قطلاو 0.
 سوسحملا لكيهلا ال ندبال رباغم حورلانا ىلع ىنبف حورلا ةداعا ثيدح اماو انايثا الو
 ةفدطل ماسحا اما لب نيملكتملا نم ريثك دنع راتخلا وهام ىلع ةيلصالا ءازجالاالو

 | املا حاورالا ديعيو ةيلصالا مه ءازجا عمن ناب ةيراس ةساروت ةفيفخ
 درولا ءام نايرس ندملاىف 10 .6هل م 6ث 2 0 . - - 0

 7 * - ||| هلوقو * نوثعبن ةمشااموب مكنا متءىلاعتهلوقل ( قدح )
 نم ةورهشلا وما ىلع ل و لا ل ا الا اهيمحم لق ٠ لات

 هللا هجر هانع دقو ماظنلا
 املو قيملكجلا رويجت ىلا

 قلعتم هاذؤ در رهوح ظ 3 ١
 ةيدقأ * قلش د :نكنلا دودقملاب رضم ريغ هب دتعي هءاع مها ىليلدال

 هركناو داسحالا ريش ةقطانلا ةءطاقلا صوصنلا نه

 هنأ عيه وهو ةلمعل مودعملا ةداعا عانتما ىلع ءانب ةسالفلا

 هلوق ) نيماكتملاو ءامكللا نم نيققحلا رايتخا وهو هللا هجر لاق فرصتلاو

 *ىش حلصنال اهلك ةاوخدم اهترثك ىلع اهتلدا ناف ( هبدتعي هيلع مهل ليلد ال هنا عه

 اعرو اهيا ع> ريلف اهدارا نف تالوطملاىف كلذ لصف دقو هيلع ليوعتلل اهنم

 نالطبلا ىرورض هسفنو *ىثلا نيب مدعلا لل# اولاق كلذ ىف ةرورضلا اوعدا
 *ىشلا ناب بيجحاو رباذلا مزلتست ةينين' الاو نينثالا نيبالا لاخلا روصتن الذا

 نامزل ةقيقحلاب للختا اذا هيف داسفالو ادو>وم راص مث امو دعمراص مث ادوجوم ناك

 ضراوعلاب ادتيملا داعملا رباغينا زو هنا ىلع نارءاغتم امهو هدو>و ىنامز نيب همدع

 ءاقبلا نامز لل مزلالاو انامز “ىثثلا ءاقب مدع مزل ركذ اممتولاضياو ةصخمشلا ريغلا

 ريغلا ضراوعلاب رباغتلا نا نه لاقي امو هيفرطىف دووم هنال هسفنو '“ىثلا نيب
 لب هسفنوصخحمثلا تاذ نيبالو اهفنو تاصخمشأا نيب مدعلا لل عفدبال ةصدشملا

 مزاتسيالدنا كلذب درا نافدسفنو هضراوع عيج عمذوخأملاصخمشلا نيب هلل مفدياع



 <. ةللل رس
 رهاظ هداسفف هسفنو هتاصعشم نيبالو هنو صخشلا نيب للا ةسيصملا ةينيتئالا
 هبعفدنبال هناديراناو للملا ةدصا نكيردقلا اذهوقلخا ىف رخآب ديقملا ريغديش ديقملاذا
 روصتاما للختلا نانم لاقبام اذكو عونم هنالطبق امرباغت عم ناك ناو امهف للعلا
 دوجوم قايلاذا ادح فرس قابلا ىف لام الف لالخلا ىف عوقولاو لاصتالا عطقب

 هدوجو نيب قرفالو نيفرطلا دوحو ىنامزنيب للم هناقب نامزوهئاقب نامز ىفرطيىف
 هلوق)ةريصب ىذ ىلع ىنال اك هداسف هداسفوهزاوج هزاودف همدعو طسوتملا نامزلا ف
 ةداع اذهىف سياوحاورالا اهيلا ديعيو © ةيلصالا ءازجالا عمج ىلاعت هللا نان دام نال

 هذهل اًقالطا ناك م ودعملا ةداعا كلذ ىمسول ىت> هعانتما نوع ىذلا ىئعملاب م ودعملا

 ءازجالا وهاعا هلوق ) ةجنع الضف ةهبش هنالطب ىلع مقل رخآ ىنعم ىلع ةرابعلا
 نم ةبقايلا ةيلصالا
  ملواهنيعب مودعملاةداعا كلذ ىممس ءاوس هيلا هحوردمعيو ةفص ( هرخآ ىلا رمما

 008 2 |ااناناسنالك اولدنا اولاقامطقسيا ذهبورمسي || ةياصالا .ءازج الل ةقشاك |
 "لاحم وهو امهيف داعت نااما ءازحالا كلتف هنمأزح || اهنا لاقسام .اهنم رهظاو
 كلذوهلازجا عيمجت اداعمرخآلا نوكيالف امهدحاىفوا | لوا ىف ةلصاخلا ءازجالا
 رمعلا لوا نم ةيقابلا ةيلصالا ءازحالا وهاعاداعملا نال || قلعت لوا ىا ةرطفلا

 ةملصا ال لك آلاىف ةلضف ةلوكأملا ءازحالاو هرخآ ىلا قلمتال ام ندبلاب حورلا
 وه سبل ىناثلا ندبلا نال محءانتلاب لوق اذه لق ناف :

 درع درج ةنللا لها نانم ثيدحلا ىف دروامل لالا |
 دو>و نال ةداع هنود

 ةيقاب ندبلا ىف ءازحأ

 000007 هيدس دجا لكوبمي معن عنملا زيح ىف رمعلا رخآ ى لارمتلا لوا نم

 هندب نم ءازجا قابلا كلذزا كلذنم مزليالو هنمعب قاب هرْخآ ىلا هرع لوازم هنا ذنا

 الالدتساو ةمد.مولعملانمذا رهاظلاوه كلذ لب تءء“ام ىلع هنعاحراخ نوكينا زاو+ل

 «لك آلا ىفةلضف ةلوكأللا ءاز>الاوهلوق ) قابلا سفن نوكيالف لدبتم ريغتم ندبلانا
 روذهلا مزاي رخآ :نديهنمنوكتو لك ًاللاينم ةلوك أملا ءازحالا تراص اذا تلق ناف

 نا زوم“ !سولو امنه ريصت نا نع ءازحالا كلت ىلاعت هللا ظفدم نا زوحمي تاق

 لوط الكأ نيجوز ضرفن نحن تلق ناذ صخمتا اندب ريصيرنا نع ىنملا كلذ ظفح

 هللاقاخمالناز وج لضفو لصاءزج لوكأملل تلق دلو امهنه دإ وتو ناسذالا م امه رع

 ءازحالا لاصيا نم نكمتيل ىلاعت هيلع كلذ اوبحوا دق ةلزتءمللاو لضفلا نم الا ىنملا

 ىلا )

 ناسنالل ةيلصالا ءازجالا عم ىلاعت هللانأانداسم نال ا لوا



 يك 187 زج

 مامضنابكلذ ن وكيذا زوجيالل يق( دحالثم هسرض ىمنهلا ناو هلوق 0 هل ءقعسم :.ه ىلا
 قيرطب كلذلب 3-2 وهو ةيصعملا ف 3ك ريع م اهسدءتمزلالاو جراخ نم ه ءازحالا

 ةيلصالا ءازجالان عةرابعاماوهو حورلا وهبذءملانا ميلا مياست دعب بوجلاو خافتنالا

 نيبام جارفناهيدي رانا أنهه خافتمالا ىئعمامى رعش تسل مثلاكشاالف ةلكلاب ندبللرباثماماو

 صتع وهفءازجالا لح هيديراناو فيلأتلا لطب جارفنالا اذهل ثمنا مولعف ءازجالا
 3 0 7 ا ا ا تح ج7 تس جب داس عد عع دوم سبا

 باعصا نأ ىلع رادقم هلاع نءاملاةنم لاق انههنمو دحا لثممسرض ىمنهجلاناو |

 هلوق ( هد نواوشآل ءزكلا معانتلا مزلي اعأ اناق عمار مدق همف مانتالوألا بهذم ٠

 ىناشلا ندبلا نكي ملول أ نديلل ةيلمالا ءازحالا نم اقولخع ىناثلا ندنلا نكيبل ول |

 ا
 ا

 1 © ءازح الا نم اقولحم مسالاد رح ىفاءازن ناك اههءانت كلذ لدم ىمس ناو لوالا

 هم ةيضمانتلا نا ل ندبلااذهلثم ىلا حورلا ةداعا ةلاهسا ىلع ليلدالو أ

 إ
| 

 ظ

 اهيلع عاطنال ةمكح نزولا ىف لمل ضاىغالاب ةللعم ىلاعت |

 ا
 ا

 ظ
ْ 

 أ

 ا

| 
| 

 كاردا نع رسداق لقعلاو لا_عالا ربداقم هب فرمي امم

 مهناعإب نيئمؤلل ا مهيصاعهو دابعلا تاعاحط همق تيثأا ا

 ىلاعت هلوقو ٠ اروشنم هيقلي اباتك ةيقلا موي#ل جرختو « |

 قيرطب نادبالاب اهقلعي ةرابعزازيملاو* قملا ذئمونزولاو ٠ ىلاعت هلوقل (قح |

 سوفنلاناب لوَش نه مه:هو نكما نا ضارعا لاعالا نال ةلمملا كفار هفك |

 اهنزوف ىلا" هلل ةمولعم اهنالو اهنزو نكع مل اهتداعا |
 لاعالا بتك ناثيدحلا ىف درودق ه هنا باو+لاوثبع |

 0 تيش تما أذ

 00 0 اذا. ايآو
 هلا لاعفا نوك ميلست ربدش ىلعولاكشا الف نزوب ىلا ىه

 قل_-ءتو دعاضصتب اميرف

 ىح ةفرسكلا نادب الاي 2 بات كلاو) ثدءعلاب حوال ةمكلاىلع انعالطا مدعو |

 ماسح الاب قاعش 0 0

 لاك ةيق ماهتسال ةيواعسلا

 6 لزاتشإ اعرو اهلصححم مل

 ةسسخلا تاناودحلا نادبا

 ىلاعتماوقا( قح ) مهروهظ ءاروو مهلئاعشب رافكللاو

 ةيدرلا ايقالخحا بس «اريسإا اباسح بسا#فوسنذ هنيع . هباتك ىتوانم اماو «

 سوفنلا مدقب لقب مل نف ةرخآالاب جان نمو كلذ ىلع دلاخ نف ةيبدكلا اهلئاذ رو

 | مانتلابهذمنم سيلفامثدلا ىف نديدعب ندم حورلا قاعتب لق 1 وةرخآلا رادلا كتبو
 ىلانيرسفملا نمريثك ب هذ هتلادجرلاق ( ةيفيك كاردانع رصاق لقعلاو هلوق) *ىشْىف
 هريسفن ثيدحخلا قدورودقو اهناكمال ةققحلابالعناقاسوناناسلو ناتفك هلدحاو نازيمدنا

 ليقو ماظعتس اللف هنيزاوم تفخ نماماو ىلاعت هلوقىف اعلا ظفلب هركذ اماو كلذب

 | و0 ةيطعوممالا دلالجلا و ةمظعو مالا ةلاللا راهظا ريبكلا نازملا وه هما للا نازيم فلكم لكل |



 عضوتف ليوط ثيدح ةقاسوف

 ةقاطيلاو ةفك ىف تالا

 تالا تشاطف ةفك ىف

 لقشالف ةتاطلا تاقثو
 د لاق ”ىثهللا مسا عم

 تانسحلا لعحجم ليةوهللا

 كل انكار هما دوامات
 نك ىف هلال اناا
 (رك ذنع ةكتنو هلوق (

 (باتكلاب ءافتك |!ياسحلا

 ترحدق ةداعلانا ديرب

 عم ناسملا 0 ىلع

 رك دال نبكل ءايشالا هذه
 هلا  مؤلممو -باتكلا
 اضيإا هتويش مهف باسحلا

 هلوق )هءءافتك الل رك ديف

 هنا نم (صسمام باوملاو
 هللا لاعفا نوك ريدقت ىلع

 ةركح هيف لعل ةللعم ىلاعت
 نيب دقو اهيلع علطنال
 ةيكح هضاو < هللاةحل

 نم باطياف هلاشما مت
 ( ضوحلاوهلوق )اهءضوم
 وه لها هاقاونلكخا
 ىلع لديو هريغوأ 5

 هيلع هنا ىورام لوالا
 ثيدح ءانثاىف لاق مالسلا

 أ كلذ نم مالسلا هيلع لئسنيح (نز ون ىتلا ىهلامالا بتك نا ثيدحلاىف درودةهلوة)9

 7 كول مالسلاهيلعلاةامديلع لديو

 س6 ١ زم

 | هركناو ناتكلاب ءافتكا باسملا ركذ ن

 ظ لاؤسلاو ) سام باوجلاو ثبعدنا مهنماعز ةلزتعملا ٌْ
 | مضيف نمؤملا ىتادب ىلاعت هتبانا ماللاهءلعهلوةل ( قدح

 ىا متن لوقيفاذك بنذ فرعتا لوقيف هرتسيو هفنك هلع

 لاق كلهدقدا .هسفنىف ىأرو هءوند هررقىتح> بر

 موياا كلاه رفغااناو ايندلاىف هيلع اهترتس ىلاءتدللا ظ

 ىدانيف نوقفانملاو رافكلا اماو هتاند> باتك ىطعف

 مها ر ىلع اوذك نيذلا ءالؤه قئالللا سؤر ىلع مه

 ىلاعت هلوقل ( ق> ضوحلاو ) نيملاظلا ىلع هللا ةنعلالا
 ىضوح مالسلا هيلع هلوقلو . رثوكلا كاتيطءاانا.
 هحنرو نبالا نم ضساهؤام ءاوس هاياوزو رهش ةريسم

 برش نمءاوسلا مو نمرثك | هناريثكو كسملا نه بيطا

 (ق>- طارصلاو) ةريثك هيف ثيداحالاو ادا أءظ!الفارنم

 دحاو رعشلا نم قذا ميج نكم ىلع دود“ رسحوهو

 رانلا لها مادقا هدف لزيو ةزللا لها هربعي ف.سلان م

 | نكما ناو هيلع روبعاا نكم الدنال ةلزتدملا رثكأا ركئاو
 نكمهانا ىلع رداق ىلامتهتنانا باولاو نينم ول بيذءةوهف

 هزوج نم ممتمناىتح نينمؤملا ىلعهاهسبو هيلعروبءلا ند
 داوجلاك مهنمو ةباهلا ع.رلاك مهنمو فاطاخلا قربلاك

 (قحرانلاوقح ةنجلاو ) ثيدحلاىف درواك كلذريغىلا
 ىنحن نا نه رهشا امهناسىفةدراولا ثيداحالاو تاب الانال

 | ةفوصومتنجلا نأب نوركتملا كس ىصحننانم رثكاو
 | ملعىفانهو ضرالاو تاوءسلا ضرمك اهضرع ناب
 | هنع جراخرخآ ملاعوا كالفالا ملعءىفو لام رصانلا

 | ىنيماذه اناق لطابوهو مايتلالاو قرخلا زاو+- مزلتسم
 هعضوعىف هيلع انملكت دقو دسافلا كلصا ىلع

 نآلا( ناتقولخع )لرانلاو ةنجلاىا( امهو)
 : 0" ناندود> وم 2 ىلرهسادعورهنأ هنافمال سلا هيلع لاق لعا هلوسروهتلاالقف رثوكلاامنو ردنا
 : 1 1 ا 1 يا 17 1 يفاس ا ةال اول 1 يولاج ا

 ( هيلع )



 مهن( ١١و وع

 شضومحلاو بتكلا ضع؛ىف لاق اذلو ثيدلا ىما هءلع درب ضوحوه ريثك ريخ هيلع

 ةنهلاىف رن رثوكلا ىضاقلا لاقو رثوكلان ع ةرابع هنأب هحرشىف حرصو قح ةنلاىف
 رشحلا ىف لاقابف ضوحلاو اةافنا ةنإاىفرثوكلا نا ىناثلا ىلع لديو اهبف ضودح لبقو
 انالاقف هيقلاموب ىلعفشينا سو هيلع هللاىلص ىنلا تلأم لاق سنا نع ىورام هيلعلدب
 لاةكقلا 1نأف تاق طارصلا ىلع ىنبلطتاملوا ىنبلطا لاق كباطا نبا هللا لوس رايتلقف لعاف ظ

 ةئالثلا هذه *ىطخاال ىلذ ضوحلادنع ىناطاذلا كقلا ملْنأف تاق نازملادنع ىنبلطاف
 ةنمكلانم هنادع نابازنم هيف بصي ضوخلا مدو ىف ىوراماضيا هلع لدبو نطاوملا

 دوجو ىلع لد, رثوكلا دوو ةلجلابو قرو نه رخآلاو بهذ نم امهدحا
 ىف درو اذهلو هؤام هيف بصن هنم رسموا رثوكلا سفن اما هنال ضوملا

 لضفلا ىف .ثيدحلا ةمتا انه د روأو رشالا ءام ىف دزوام لم امهدخا ءانا 0

 فّصو ىلع ةلادلا ثيداحالا رثوكلا ناسىف ريسفتلاةْ ا درواو ضوحلا نابل دوقعملا

 تسول لقد رمل [ باد 2 ةلادلا لا 0 1 7
 نأ لبق دق هنا مث ضوخلا امن اكساوءاو>و مدآ ةصقانل ه ءازجلا موب ناقل امنا

 نيقتإل تدعا لثم امهدادعاىف ةرهاظلا تايآلاو ةنجلا دعب نوكي هنه برشلا 1

 رهاظلا نع لودعلاف ةرورضالذا نءرفاكلل تدعاو
 اهلمحةرخآلا رادلا كلت * ىلاآهلوق لثع ضروع نأف
 . دافالو ضرالاىف اولع نوددربآل نبذل

 رانلا نم ةاجملاو باسحلا

 نع ةمالسلا هل ردق
 برش م نا ليقو ناتلا“ 0 تل ل ا ا

 ريغب هءاذع نوكي لب أمظلاب اهفف نذعيال رانلا لوخد هيلع ردقو ةمالا هذهنم هن

 مالسالان م دنرا نمالا هنم نونريشي ةمالا مدح نا ىلع لدد ثيداحالا رهاظنال كلذ

 نيتدوجو» امهنوك مزلتسي نيتقولخم امهنوكنال 6 ديكوتو ربركت ناندو>وم هلوق )
 نورثكالاو امهن اكم نيعتىف عد صندرب ملنكل اههدوحود عب امهانش لئاقالذا

 ة_دس دنع ىلاعت هلوق نم اذخا شرعءلا تو عبسلا تاو_مسلا قوف ةنلا نا

 تخف رانلاو نجرلا شرع ةنللا فقس مالسلا هيلع هلوقو ىوأملا ةنج اهدنع ىهتنملا

 مدآ ةصقادهلوق ) ريدخلا ماعلا لعىلاكلذ ضيوفت قحلاو هتلادجر لاق عبساا نيضرالا

 ىرجحي ايندلا نيتاسب نه ناتسب ىلع اهلجو هللادجر لاق ( ةنلا امهاك-او ءاوحو

 ام”وبئفرانلانود ةنجلا قلمي لئاقال مث نيلسملا عاجال ةفااخنلاو نيدلاب بيءالتلا ىرخم

 لبقتسملا نع ريبعتلا ىلع لم ناك 6 رهاظلانع لودءااىف ةرورضالذإ هلوق ) اموت
 رانلا بامحسا ةنجلا باحسا ىدانو روصلاىف مْفأو لثم هققحت ىف ةنلابم ىضاملا ظفاب



 ست +1٠ زو>-

 نأب ب مج أ دقو لاتحالا مم جاهمحاال و (رارقسالاو لاخلا لمت# اناق هلوق ) اهوحنو
 اهدوجووف انبال اذهو ضرالاىف اولع نوديربالئيذال ةيقلاموي ةنجلا صيصخ ىنمملا نوكيفرييصتلا ىنمع نوكينا لمتحيو قلما ىنمع لءلا نوكىلع فوقوم لالدتسالا
 مزالىنحملا اذهواهبف نكمتلانممونيك# موقلرادلا لمجنم رداب:لا نا نم لاقتامو نآلا
 ا 111 1[ ةطققا [ولورارقسالاو لالال بانت || ]ام هيقف .ةنجلا .:دوجول

 '00| كروسود انتكولاولاتوةضراتلانغتملاب ربا || تلاه ”ىثلك هلوق
 00 اىلاعتهلوقل ةنلا لك 0 4 ول :

 لكااماودنككال هناىفافخال اناق هحوالا كلاه *ىث لك 100 4 3
 امااقافتا دوجوملا ىسعانهه اذهودل دب ”ىج + ىف هنم ىف اذاهنأب ماودلا دارملا اعاو هنمعب | 0 : 0

 لبءانغلا مزاتسيال كالهلا نا ىلع ةظمل كالهلا ىفانال 1
 دارملا نوكينا زوم سولو هبعافتنالا نع جورذا ىفكي

 ىلاكم قاكمالادوح وانا ىنعع هناذد>- ىف كلاهوهذ نكمملك نا ظ

  ناتقاي )ب مدغلا ةلزتع ىحاولا دوحولا ىلا رظنلاب |

 |01 | راسأل ناتئاد ىلا ( امهلها ىنغالو نابتقثال |
 اهيف نيدلاخ نيقرفلا ق-ىف ىلامت هلوقل ردم مدع
 هلوقل اقيت<“ ةظحللواو ناكلهي امهنانم ليقام اماو ادا

 ىلعىعملا اد ءاقيلا ىفانسالف هحوالا كلاه “ىش لك ىلاعت

 بهذو ءانفلا ىلع ةياآلاىف ةلالدال هنا تفرع دق كنا

 لطابلوةوهو امهلها ىنشو نايئش امهنا ىلا ةيمهملا

 الضفةمش هيلع سيل عاجالاو ةنسااو باتكلل فلام 5

 |0000 .ماورلا تفاشنادق.( ةريكلاو ) ةحررع || لا 0 0
 لتقو هللاب ك اا .ء ل هلاىضر رم نإ ظ 00 1 0 06 ظ

 فح لا نع رارفااو انزلاو ةضحملا فذقو ق>ريغب سفنلا | ْ هيلع 0 نأ عافتنالا ٌْ ٠

 قيرطبوا ةقيقحلا قيرطب

 ةزللاف رب دقت لكى عوزاملا ِ

 مهدنعهنع ناتحراخ رانلاو

 دنع نيتم ودعم امهنوكل
 هنع مالكلا اذه دوحو

 دارملا اعاو هلوق 00

 هئم ىف اذا هناي ماودلا

 نا ىنءعي ( هلدس ”ىج ”ىش

 حف هعوت ماود دارملا

 هصخش ماودال ءدارفا

 نا ىلع هلوق ) لاكشا الف

 « رحختلاو » هبيكرت نالطبو هتازحا قرفت درع لصح اذهو هنم ةبولطملا رات آلا
 ىورام هيلعلدن ىلاعتهّتاكن رسثلاذاحنا ىا ( هتلابكرسثلا هلوق )) ةيلكلاب همادعنا ريغ نه |

 هنااكرفكلا شعفادنال رك ذاب هصخاعاوكقاخدقو ادن هتلوعدتناو دوعس نأ ةياورىف

 قلطمنا عمك لذ لثع راجلا ةليلح ىنزيناو هنم عطيناةيشخ داولالتق ةياورؤصخ
 ظ هنأ ثيداحالا حورشىف روك ذملا مث رئابكلانم انزلاو لتتقلا

 ( ضقاننال )
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 نادعمالفرصحلاب نذؤيام اهتم ”ىثىف سلذا رئاكلاىف ةدراولا تاياورلاف ضقاننإل

 ليقف همكح ىناوفاتخا اعاو رئابكلا نم هناىف نالخال ( رمحعدلاو هلوق ) ىوارلا ظفل

 نابوهر ع اصح لتق هنابرحاسلا فرتعا اذاىهفاشلالاةورفاكوه لبقورحاسلا لتقبحي

 داحلالاونيإ-ملا نيدلاولا قوةعو متيلااملكاو رحمدلاو

 اوبرلالك اهنعىللاعت هللاىضر ةريره ونا دازو مرحلاىف

 ليقو را برشو هقرسلا هنع ىلاعت هللا ىضرىل# دازو
 ليقوهئمربك اوا رك ذام'“ىش ةدسفم لثم هندسفم ناكام

 رصا ةصونم لك ليقو هصوص عراشلا هلع دعوتام

 ةريغص ىهف اهنع رغغتسا ام لكو ةريبك ىهف دبعلا اهيلع

 نافرعيال نايفاضا نامسا امهناقأا ةيافكلا بحاصلاقو

 ةريغص ىهف اهقوفام ىلا فضا ةصرعم لكف اههيتاد

 ةةلطملا ةريبكلاو ةريبك ىهف اممنودام ىلا فضا اذاو

 نا انهه دارملا ةلجلابو هنم ربكا بنذ الذا رفكلا ىه

 دحاأ هركش لو دوقلا هيلع

 لكلبقوهلوق ) اءاجا ناك
 ( حراشلا هيلع دعوتام

 ىلع نع ىورام هنمبرقو

 بنذ لك اهنا هنع هّللاىضر

 ةنعلوابضغواران هتبا هقح
 قحلا هلوق ) باذدعوا

 © نامفاذا نام“ا امهنا

 اوينتنا ىلاعت هلوق نكل

 نفكد هعاوويتاه راك

 هرهاظب لد مكابس مكنع

 نع ةزاتم رئاكلا نا ىلع

 هالولذا تاذلاب رئاخصلا

 رئابكلا بانتحا روض: مل

 نم نمؤملا ديعلا جرح ال ) رفكلاريغ ىه ىتلا ةريبكلا
 انالح ناع الأ ةققدوه ىذلا قيدصتلا ءاقل ( ناع الإ

 الو نم وع سدل ةريبكلا تكتض نا اوعز ثثيح ةلزتمملا

 لا الا نا ىلع ءانب نينلزأاا نيب ةلزنملا وه اذهف رفاك

 دبءلاىا ( هلخدتالو ) ناعالاةقيقح نه ءزج مهدنع
 ناىللا اورهذ مءاف جراوخلا اذالخ 6 رفكلاى ) نمؤملا
 ةطساوال هناذ رفاكاضيا ةرتغصلا لب ةزيكلا فذ

 ةقيق>نانم“ىمسام لوالا هو>و انل رفكلاو ناعالانبب

 فاصتالانءنمؤملا جر الف ىلقلا قيدصتلاوه ناالا
 ةوهش ةبلنل ةريكلا ىلع مادقالا درحمو هيفاشاعالا هب

 لسكوا ةفناوا ةيجوا

 ميج باكترا مدهعبالا

 هام رغصأ وهام روصتام

 1 انك كاد يشرب

 ةريبكلانا ليقدقو هللادجر

 بحوبام لك ءاهقفلا دنع

 ةيصعملكليقو هلوقادح ماس سلسل

 ىلاىه لاقف رئاكلا عيسأ سابع نبالأس الح رنا ىورام هنم برقو( دبعلاهيلعرصا

 ني لزتااوه اذهودهلوق )رارصالاع.ةريغصالو رافختسالاعم ةريكآال هناالا برقا ةئامعبس

 ْ ىدجو ف ةعستاما ند هللادجر هرك ذامو الثم عاجالاك رخآ ليلديرخآ ”ىشاهع شط

 ظ بجو ايلا لتقبام هرم“

 رانلا ىفالوةنإلا ىف سيلةريكل | بكت نانه مهوتامدر ىلارصلا ةغيصب راشا6 نيتلزألا

/ 

1 
1 



 سل ١19 دع

 هن نرتقا اذا اصوصخ هلوق ) نيتلزألا نيب ةلزتملا هل مهلوق نم اذخا مهدنع
 ناهمالكق ايس نم مهب تاق ناف ( ةبولاىلع مزعلاو وفعلا ءاحرو باقعلا فوخ

 سأيلاو نمالا نا عم اضيا رفكب سيل ركذ ام *ىش نارتقا نودب ةريبكلا فارتقا

 نمالا سل تلق رفك

 قرط باقعلا فوحو

 مزعلاووفعلا ءاحروباقءلا فو هب نرتقا اذا اصوصخ

 فافخمسالاوالالعسالا قيرطب ناك اذا منهيفانبةبوتلا ىلع
 . ىصاعملانمنا ىف عازئالو بيذكتلاةمالعدنوكل ارفك ناك

 ةلالداب كلذكهنوك لعو بيدكتال ةراما عراشلا هلعحام

 ظفلتلاو تار وذاقلاف فمتملاءاقلا 1 مصلادومسكة يع رمغلا
 لحمياذم ورفكش اةأدالا,تيثام كلذ و < ورذكلا تاماكب 8

 ىبيرارقالاو قيدصتلانع "ا اذا لمألا لام ١ باس أ لع دان
 هظافلاو رفكلالامذا نم“ ىشثب رفا قدصملا رقما ريصيالن ا || وصخ هداسم نوكي نا
 ثيداحالاوتايآلاناثلا كشلاوا بيذكتلادنم قةمعيرلام | دومألا عيج هب ننتقا اذا
 ىلاغت هلوةك ىمصاعملا لغ نمؤملا قالطاب ةقطانلا 7 -- 0
 هل وقو» ىلتقلاىف صاصقلا مكيلعبتك | ونمآ نيذلااجأ|ي . 00 ! 3 ب

 هلوقوءاحوصنةب وت هتلاىلا اوبوتاونمآ نيذلااهيااي ٠ ىلاعت : ١ ترك -
 ' ةريثكى هوتي الاهاولت ةانينمؤملا نم ناتفئاطناو * ىلاعت 5 3 10 ١

 ىلا مالسلا هيلع ىنلا رصع نه ةمالا عاجا ثلاثلا | © 3 0٠5
 ريع نم ةيقلا لها نم تام نه ىلع ةالصلاب اذه انموب | عرشل 10

 سأيلا اذكحو ضيقت
 دقذا وفعلا ءاحرو

 ظ ةلاحىف اك نامفترب

 باقع نع لو-هذلا

 : بجوبام فس فيك
 رئابكلا مهباكت راب ملا عم مهل رامغتسالاو ءاعدلا و ةب وت 0 8 3 ّظ /

 0 .., || ىف ةيرانلا ةبوقتعلا
 تحمحا نمؤملا ريغا زوال كلذزا ىلع قافتالادعب لعو هلوف -

 0 0 و ود هداقع

 0 ذا م ولا ل ل نا انتا دعب ةمالا نا لوالا ن ةلزتءملا :
 بهذموهو نمؤم هنأ اوفلتخاق ساف ةريكلا بكت لم | 0 ٠

 ةليقا سدكتلا :ةرزما
 وهو قفانم ول جراوخلا لوق وهو رفاكوا ةنسلا لها | | ا 1
 فلتخلا انكرتوهيلع قفتملا انذ>أف ىرصللا نسحلالوق 1 0 0
 ىلا 3 50 سا 0 4 و ري : 1

 000 ارث و نمو سلو قاف وه انلقو هنف || ع زك تابلكي كفقلفاو

 «باوجلاو»  هلوق ) الوا ةالصلاهيلع ىنلل احرص ابذكت امالوادم ناك ءاوس

 هناقفانىف دخا عوبريلا قفا نم هلصاورفكلا لاطباو ناعالا راهظا قافنلا 6 قفانموا

 ءامصاقلا لبقنم ىتا اذاف هقفرب عضوه وهو اهريغ هل ل تر نوما نعو

 ١ : ) يهو (



 سه 1١4 اد

 لاثو جر ىأ قفتناف هسأرب ءاقفالا برض لخد.ىا هبف عصقب ىذلا هترمع ىهو

 انلع اهتظفاحم وارس نيدلا ملام ىلع ةظفاحملا كرت ىناثلاو رك ذام امهدحا نابرض قافنلا

 اذا ناك ناو هورك ذام ناديرب ( فلاخملا لوقال ثادحا اذهنا باوجلاو هلوق )

 || نيتزالا نيب قسفلا لعج ةهجنم هلدلرت هنكل اقساف هتيمستىف هيلع عمجماب |
 | مظءازم رفكلا ناذ هلوق) | هيلعمجا ال فلاخلا لوقلل ثادحا اذهزا باوحلاو |
 | نال كلذو © قوسفلا |' الطاب نوكيف نيتلزتملا نيب ةلزنملا مدعزم فلسلا |
 | و روجساوه قوفلا || انعؤم ناك نفا. ىلاعت هلوقت نمؤع سبل هلأ لاثأ |
 ظ هللا ةءاط نع جورخلا |! ىنيالباقم نموا لمح . نووتسيال اقساف ناك نك |

 | ل قع كا للا وو ىتزب نيح ىتازلا ىتزيال مالسلاهيلع هلوقو |
 | لاكو جرُخ ىا هبرمما ]| ترتاوتاملرفاكالو هلقنامالنمل ناعاال مالسلاهملعهلوقو |

 ظ هللا ةعاط نع جورخلا نيدنرملا ماكحاهيلعزور<الو هنواتشالاو ناك ةمالانا نم

 | ملوق 0 نمكلا وعامل“ ١7 ىراقا داؤللثا نئارللاو نيطلا نا هنوتفديو

 | دليم لع دداو ثيدغلف ةدورو ىيرؤلو ىوسفلا غانم رقكلا 000 ١
 قبلا و نوكيا( ظدلقلا للدم ىداعملا نعرجزلاىف ةثث امملاو ظيلتلا لد

 م را قسافاانا ٍ لادا ثيداحالاو تايآلا

0 
 1 3 1 صوصنلاب جراوخلا 2 رذىل تتار لعق

 مي ىلا د هيلع 1 هيو قامت هلوقك رفاك قاطافلا ضار
 0[ كفالأ“ ةداط ..دزكو ل ولا 0

 . ىلاعت هلوقك و * نورفاكلاا مهكئلواف هللالزنا اع ركحم

 هلع هلوقكو ٠ نوة-افلا مهكئاواف كلذدمب رفك نمو

 صتخغع باذعلاناىفورفك دقف ادمحت«ةولص ل رنه مالسلا

 ىلوتو بذك نم ىلع باذءلانا ٠ ىلاءت هلوقك رر ئاكلاب

 أ رابتعال سنجلا نع صقانلا || لوقو ٠ ىلوتوىدلا ىقتشالاالا اهيلصيال * ىلامت هلوقو
 | هيلعل ىت>هلوق ) ىباطخ كلذ ريعىلا ٠ نيرفاكلا ىلع ءوسلاوموءااىزخلا ناهىلاعت

 هيلعو مالسلاهيلع ىنلا تدنأ لاقدنارذ ىلانع ىور 6 لا لاف 4 1 ردا

 | ىلع تام مث هللا الا هلا ال لاق ديعنمام لاقف ظقشسادقو هت أ مث مانوهو ضربا بوث

 ىنزذاو تلق قرسناو ىنزناولاق قرسناو ىنززاو تاقف ةذجلا لخدالا كلذ

 | ناو ىلز ناو لاق قرسناو ىنز ناو تلق قرم« ناو ىثز ناو لاق قرسس ناو

 رذىبامتامترناو لاق ثيدحلا اذءثدحاذا رذوباناكو رذ ىلا منا متر ىلع قرس

| 

 درفلاى ع والا اورصخم

 لماقلل اواوشناو لماكلا

 هنق بدكالو هنم سيل هنأ

 درفلا جارحا هلداحذأ

 مما يللا(” ا” ة0صص٠«٠*ختجتجس اال ا 3



 ىلغ ىا هفئانم مترا ىلع كلذ تاعف لاب بارتلا وهو ماغرلا ىلا لصو ىا
 رهاوظ تايآلا كلت نادبرب ( رهاوظلا ةكورتم اهنا باوجلاو هلوق ) هنم ةهارك

 ةيروثلاوه هللالزلا امب دارملا لوقنف اهيوأت بيف مطاوقلا ةضرامعم ىف تمقو

 نمو لاقنا ىلا نويدنلا ا مكحمرونو ىده اهنف ةيروتلا انلزنا انا ىلاعت هلوق ةنبرقب
 موع سولوةيروتلاب ركحلا,ندبمتن ذا دوهيلا مه كحل نعي دارملاف هللالزنااع كحل
 هللالزلا امن *ىثب مكحم1نمو ىنعملاف سنجل هللا لزنا اف لوصوملاف مكمل نم

 لاثحا مومملا بلسف مورمعلل ناكول هنا ىلع حراشلا ةرابعفف مقوو هرفك ىف كشالو

 قيدصتلاوه *ىشلاب مكحلانا ليقدةوهلدب بلسلا مومعف رهظالاو ةزازخ هيفو رهاظ
 دفل لا_رعتسإ نم عقوطاع وهو رفاك وهف هللا لزئا اع قدصي ملنم نا كشالو هد

 هللا لزئا اع مكحالاب دارملا لب قيد_صتلا ىنمع ح الطصالا ىف مكحلا

 ١) اهلا عاجالاو“ رفا سل ةريكلا ّترغزا دارلا سلو هقفاوب اع

 '00ا1] اع جراوخل جراوللاو ضام لع كرد | نمو ىلاك هللوق نع
 ©« هب كرششينا رفغيال هللاو ) مهب دادتعا الف عاجلا 0 2 0

 امتاو القع زوح هناىلا مهضعب بهذفال ما القع ا 00 ل
 القع عنتع هنا ىلا مهضعبو معسل ليلدب همدع ع ع وقكمف هلا

 « نال » _  عيظفلا باذءلارصحدارملا اذكو هجو ىلع باتكلا كلذ
 ليبس ىلع هراو داحالا ليبقنم هوك عف ثيدحلا اماو نيرفاكلا ىلع دلاملاوا

 ( عاجالا هيلع دقعناعجراوخ جراوذلاو هلوق ) لالم-الا ةدارا لاقحا عه ظيلغتلا

 جراوخلانا باوجلا لصاحو جراوخلا ةفلاخم عم عاجاال هنانم لاقب اع باوج

 دادتعاالف عاجالا لها نم اوسيل ةعدبلا قيرط مهك ولسو ةعاملا نع مهجور
 ةرعاشالا هيلعو هللادجر لاق ( القع زوح هناوملا مهضعب بهذف هلوق ) مهنالخ

 مدعرلا ةمذرش بهذلاق ( القع مانع هناىلامهضعب بهذوهلوق ١ نيبلكتملا سريثكو

 فيك ملام نيمرغلاك نيلسلا ل.هقفا ىلاعتهلوق هبرعشيامىلع ةمكحلا ىف وفعلا زاوج
 || نوزوجيال ةنسلال هانا بتكلا ضعبىف روك ذملا نكل تاي آالانم كلذريغو نومكحن
 ىلاعت هللازانه ةفينح ىبازع ىوراا بسانملاوهو ىرءشالل اذالخ رفكلانع وفعلا

 ىماعملاو رفكلا ىلع بقاعيو تاءاطلاو ناعالا لع بيد مهلاعفاىلع ةدابع ىزاجم
 6( هناو ) ظ
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 باذعلاولداع ميكح هنال هل بنذالا نم يذعينا ىلعت هللا ىلا بيش.نا زوحتال هناو
 متتاما حرشلا ىف ةروكذملا ةلدالانامث لدعلاو ةمكحلاب قيليال هفسينذ ةاس ريغنمه ||

 لهاباو ديرا مهو ةيديرتاملاو ةلزتءااك ةلا ىف نييلقملا خقلاو نسملاب لوقينم دنع
 *ىسمانيبةقرفتلا امجومو اهمكح ىا ( ةمكحلا ةيضقنال هلوق ) ماقملا اذهىف ةنسلا
 ةمكحلانع جورخ ةلجخاىف ةريبكلا ىلع باقعلا مه ةلجاىف رفكلانع وفملاف نسحملاو

 اع طقسدقو هلاعفاىف ةمكحلانم مطاوقلاب تيئاع امهلالخال ىلاعتديلا هتبسن زوحي الف
 هنانملاشامو“ىبملانودنسحما ةبانا لثمرخآآ هجوب امهنيب ةقرفتل از وهنا نملاشام ام ررق
 ةياهنهلوق ) ةهيدلا ةداهشل ضفر كلذنالةيفخ ةمكحةقرفتلا مدع ىف نوكينا زوحي
 وفءلابحوفع ىلاعتدناوهىرخا ةباطخ هضراعي هنا عم ىباطخ ليلداذه ( ةيانجلا ىف

 عفرووفملا لقحتال هلوقو ةياجلا ف ةبابنوهاجوفملا ةياهنوهام هنع ردصيدأ دعببالف
 مصخلا دنع [ريغ ةمركلا || بان ةكلاووحملاو*ىسملانيبهقرتتلاةمكللا ةيل
 الف هلوق بنرتف لس ولو | لمس الفالسا ةمرحلا عفرو ةحابالا لقحنال ةيانجلا ف

 هتاربلا تو وشلا ليش ا نا تالا عفرو وفعلا [!
 4 معاو عوف هيلع انا ةمكح هنعوفلا نكي يف ةرفنموأ وفعل :

 رفكلاو هلوق. ودمي مل ل مل .نوبزم اذهودالا ءازج بجونفد.الا داقتعاوه |

 ايكاهنضبا“ ظئاب حلا ةيانج | مناع اوي نا كلذ نوماع ضو

 ريرقتىفوةلزتعلل اذالخاهنودبوا ةبونلا مم ( رئابكلاو 1
 هتوبثىلع ةلادلا ةيآلا ةظحالم مكحلا

 رفاكلا اضياو هلوق ) ربدتف ادحاو اليلد عومجلا نوكيف ةمكحلا ةيضق نال هلوق ||:
 هلوق ) مهسفنا اهتنقيتساواهباودعج وىلاءتهلوقهيلعل داك دنامملا ل مشيالاذهو (اقحدقتسي |
 عوجرلاهتع نعىف سيل وادب اديلءعوهام قا نادقئءيرفاكلا ناىنعي ( ديالاداقتعاوهاضياو |

 هلوق ) ىبناطخ اضيا اذهو هدقءم قفو ىلع هؤازج نوكينا بف السا كاذزعأ

* 

 لمتعف هدعب ايف ني روك ذملا

 قابس نه كلذ نوكي نا

 كارمشلل اي ركل صيصختب لاس ل كلذ ةياعرلو (هتوبثىلءةلادلاة ب آلاةظحالم كلبا ربرقتىفو

 لوةنازنودكلذ نودام هلوقىف نا ىلع رفكلا عاونا رئاس كلذ ىف هكراشناو للاب
 ضيعت ىفذكر شءاهعاوناو ةدحاوةلم رفكلا ذأ كلذ كَ ةراشا ءادعاموا كلذ ىوسام 5

 رئاكلاورئاغصلانم هلوةبمرسف اذهلو ضءب نوداهضعب سيلف ةيرانلا ةبوقعال اهءحاض ل
 كريشااركذ ةعركلا ةيآلاف صخامتاو رفكلا ادعام اهبدارب فرعلا ف ةريبكلا نلف

 ىت>رفكلاقاطمرك ذ ةوقىف ذئني> كرشلا ركذ ناكونيكرششم اوناكة كم رافك نا امل 8
 _كرمش» مأ تنألسمأ رخآ قلاذا مهدحا لأسيو كرشملا ةلباقمف لسا نوركذي اوناك

 ( لك ةيشاح ) #4« ٠١ » 6( داقعحرش )
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 أ! ىزلاوهو ىلاعت هلوق لثف تايآلااما ( ةريثك ىنءملا اذهىف ثيداحالاو تايآلاو هلوق
 | ريثك نع فيو اوبسكاع نهقبوبوا تائيسلا نع وفعيو هدابع نع ةبوتلا لبق
 هلوق لثف ثيداحالا اماو مهِلظ ىلع سانلل ةرفغموذإ هللازا امج بون ذلارفغي هللازا

 ءاحنموهلوقو موبلا كلاهرفعا اناو امندلا ىف كيلع اهترتس ثيدح ءاناىق مالسلا هيلع |

 اهلثع هتتيقل ةئيطخ ضرالا بارتب ىنيقل نمو هلوقو رفغاوا اهلثم ةئيس هؤاز<# ةئيسلاب
 اوراوعساام مهترجاو اولأسام مهتيطءاو مهل ترفغدق ىلا ىدهشاذ لوقيف هلوقو ةرفغم
 ىنعملا اذه ىف ةدراولا صوصالا ىا ( اهن وص ةلزتءملاو هلوق ) رك ذلا لها ىنعي
 ةرورضالو رهاظلا فالخ مت ركذام ناب مهيلع انؤالع دردقو ثيداحالاو تاي آلا نم
 ' ةرفغملاذا كلذ نم عنع ءاشإ نعو كرمشلا نوداع ةرفغملا قلعت نابو هملا لودعلاف

 اورذتعا امو مهدنع رئاخصلا ةرفخ٠ اذكو ةاصءلا عيجو كرشلا مع ةبوتلا دعب
 لازتعالل كرت ةئيششملاب اهقلمت ل ةبحاو ريع ةبوتلا دعب ةرفغمللا نأب هنع

 بحاولا لعثلا نابوا

 هقيلعت ميك رايتخ الاي ئ

 هدياناع لهح رامت>الاب

 صوصخ نه بولاسالا
 كلذ نابو ضعللاب مكحلا

 نيعتب مل ول مقتسي 3

 هلناك لب لءنلاو .ةدارالا

 « مهضعب معزو» ريوصلا لاقي دقو كرتبف ديرءالو لعفيف دربنا نيب ةريخلا

 هتحن لئاطال نكل ركذام درء الثار فذيو هلو الع لولدملا ةرفغملا ىلاداع اهنوصىف

 ليصفتلا ىلعرك ذاع مملعدرو هتلادجر هركذ اع ةروكذملاصوصنلا اولوادق ةلزتعملاذا

 قح-ل| باقعلا نع زواهتلا وه ةرفغملا نا مث الوا هيلا ةراشا مالكلا اذه لءعج ءاوس

 مث ةرفغااب لوقلل ىنمم الف ةبوتلا دعب رئابكلابالو الصا رئاؤدلاب مهدنع قاقمعسا الو

 ظ رئاغصلاب ةرفذملا ىلع ةلادلا صوصنلا اوصخامل ( نيه>وناوكسعتوهلوق ) !«باهصيصخم

 مهكسمت نيفةبوت ريغنمرئاكلا نع وفعاانوزوال مهنا رهظ ةبوتلاب ةنورقملا رئابكلاو

 لكنا ىلعامتاالدواهم وع منالاناب ص وصنلاب ريكسك نع باحانللةلاو لقعلا نه كلذىف

 .ةاصعاا ضعب نار فغ كلذ ىفانالوةل ىف بقاعي ىصاءلا نا ىلعالا لدنال لب بقاعي صاع

 ةلدالانيباعح هايااهلوانتدمب اهتعروفملا بنذأا جارخاواهصي ط2 بجصف اهموع [سواو .

 © هلوق )

 ا00]) سلا .اذهىف ةريثك ثيداع الاو تايآلاو |

 || اوكسمتو ةبوتلاب ةنورقملا رئابكلابو رئاغدلاب اهنوصخ
 دعو ىف ةدراولا ثيداحالاو تايآلا لوالا نيهجوب

 ىلع لدت امنا اهموع ريدقت ىلع اهنا باوجلاو ةاصعلا

 وفعلا فصوصنلا ترثك دقو بوجولا نود عوقولا
 درءول|تاموعنع روفغملا بناملا صصخف
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 هللا نم لضفباوثلانا ةرعاشالابهذ ©« مركديعولا ىف فلخلانا مهضعب معزودهلوق ) |

 بحي صقن دعولاف فاحلا نال هيلع بوجو ريع نم هبىنيف عيطملا هبدعودق ىلاعت
 ديعولا ىف فاخلا نال هنعوفءي نا هلو ىداعلا هيدعو لدع باقعلاناو هنععت هللاد زلت ظ

 فاخن هتدعووأ ٠ هتدعوأ لا ىناو ه هلوق هيلع لدامىلع هنحدمت امركلب اصقن دعبال

 اليدبتو هئافتلا ىلع عاجالا لددقوابذك هيفناب هيلع ضرتعاو * ىدعوم زجتمو ىداعيا |
 نود ىضاملاىف نوكي اعا بذكلانا ليقاموىدل لوقلا لدسام ىلاعتدللا لاقدقو لوقلل

 دوعوملا عوقو نع رابخاب سيل دعولانا لابلاب جات ىذلاو هداسف ىنم الف لبقتسملا

 مزع ءاشنا لب_لبقتسملاف | ىامتترائرم زوج مركديعولا ىف فلخلانأ مهضعب 5
 00 0 هتلالاقدقو لوقلا ليدتوهوفك هفالخ لع نر
 ل بقاعي ال هنا اعاذأ بنذملاناىناثلاو ىدللوقلا ل دسام ىلاعت

 ركام 0 : 0 هيلع ريغال ءارعاو بنذلا ىلع هل اريرقن كلذ ناك هبنذ ىلع

 0 3 3 هزم نا ناوملاو لسرلا .لاسرا ةمكح فا

 0 لا فيك ملا
 اما نيجا سانلاو ةنجلا د للا هللا عوقولا بئاج جرت يدها

 0 بنتحاءاوس (ةريذصلا لع باقعلازوحيوزلارحزد» ىنكو | صيصنتل |عمديعوا|تاموع .: يدا < هامل هدا < 0 ّ
 نم سلف ةلحاىف وفعل | ىلع ف ا.* را .ةرا 2: م : الءا ةريكلااهكتر
 لإ ىلإ ب .. ,ى. || رفع و ءىلاعت هلوقهلوق تح اهلوخ دلال ما ةريبكلا اهبك ص

 تاموم اوف.كهلوقز كلذ م 7 5 امي 3 9 ٠

 مانع كالو املا ةريغص رداغيال * ىلاعت هلوق «ء ءاشي نمل كلذ نودام |

 ا يس لا وكي امنا ءاصحالاو * اهاصحاالا ةرييكحالو

 ديعولل فال اةرفداان وكما | .تيداح لاو. تاي الازم ةثللذ دبع ايلا ةازاحماو لاؤسلل ظ

 ةر:ةمرصقدهنا لالدتسالا ه>و ( كلذ نودام رفنيوىلاعت هلوق تف اهلوخدل هلوق )

 نوكف لضخبلل نفاع ريغ كلذ نأ هئم مهشنو ءامشإ نم ىلع ةيالاىف كرشلا نودام |

 نأ نم مهونام نالطب رهظ اذهبو ةلجلاىف اهدلع ابقاعم ةريغصلا نوكف هيلع ابقاعم ظ

 وه ”باقعلا زاوجال هيف عازئالو ةرفنملا زاوج ديشلاما ةلدالا نه حراشلا هركذام |
 تاي آلانم هركذ لا ايفوىناثلا ليادلاىف كلذ مهوتب فيكهنا بلا بولطملا

 مالسلا هيلع هنا ىورام لثهو هربارش ةرذلاقثم لمعي نهو ىلاعت هلوق لثم ثيداحالاو

 رخ آلااماو لؤبلانع هزمتسيال امهدحااما ةريبكف نابذءيامو نابذعم امهنالاقف نيربقن م
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 باقعلا نوزوحال ةلزتملانا روهشملا( ةلزتعملا ضعب بهذوهلوق )ةميمنلاب ىثع ناكف
 ةرضه باقعلاو ةمئاد ةصلاخ ةءفنم ٍباوثلانا مهدنع ررقتأم هيلع لدبو ةريغصلا ىلع
 داعةريبكلا بحاص ناىلا او.هذ ائهه نم وامهازاتعسا اذكو نايفانتم امهف ةعاد ةصلاخ

 مزايدنا هيلعدرب ( رفكلا ىهةقلطملاةريبكلانا,بب.حاوهلوة ) طابحالاب اولاقو رانلاىف
 ا املا ليقف ةريكوا تناك ةرينص رفكلا اد-ءامت ىلبع باقلاا روج الذا

 مايقل عقينازوهيهنا ىنمع لب القع عنتعنا ىنمعال هببذعت نوكيت 000- لبق
 اونتحم نا « ىلاعت هلوةك. عقبال هنا ىلع ةيممسلا ةلدالا 3 و ةرغ ١ تانيا
 '0000 0 ىئايس تع رفكت هنع نوهنلام رئاك رفكت ىأ ردقم ءانثتسالا
 مسالاعججو لماكلا هنال رفكلا ىه ةقلطملا ةريبكلانأ ف اك مكن ائيس مكنع
 مكحلافةدحاو لكلا ناكناو رفكلا عاونا ىلا رظنلاب || نا هيلع درو
 ”00001| لع نيبطانتحلا دارفاب ةمئاقلا هدارفا ىلاوا || لح نع ىنني ءانشتسالا
 ىلا داحآلاماسقنا ىضتقت عملاب عملا ةلباقم نأ ةدعاق ركل لبا اعلا
 ا” ]و اود مونقلا بكر ابلوقك احلا || مست كذالوا ماببجا
 00000 اقروك نو اذه( ةريكلانع وفدلاو ) | 3١ ءاسسألا رده
 وقتلا ظفا هيلع قلطي بوتذلانع ةدحاؤاا كرثنا عيل 0 8 هيلع ليد
 نكتملاذا )هلوق هب قلءتيلو ةرفغاا ظفل هءاع قلطي اي| <: ان نادفوت م
 ا ني ديفا ( رفك لالخسالاو لالعسالا نع || نيده دمي كيلع قحالو
 لل ةلادلا صوصنلا لوؤي اذهبو قيدصتلا ىفانملا نا برقالا نا نيهجولا

 |[ اهرهاظ ىلع ةيآلا
 ا ]| قف ناخلالاو لسرال ةثئاف ةعافشلاو )|| 20 6 0 م . .٠ 3200 فقاعم ا داتا اع -

 ةعافشلا نود رخلاو وفعلا زاوح نه قبسام ىلع راكلا ل يو اكاد نو عر قالا دخ (راجالا نم شيع | نسوا كس باو

 انلزجحتمل زي مل ,هدنعو ىلوأ ةعافشلابف دف ل ركل اع

 «يلوقه رهدنعو لوقو ةرعفشملا ىا( ةعافشلاو هلوق )ةدئافاهبانتجا,ةلملا ىف تائيسلاريفكت |
 قاقحمساالو قمل باقعلا نءزوامهل|نعةرابع تفرعاكدنال ةرفغاووذعمااىا ( زي مل

 طاقسال ةعافشااىا ( زحنمل هلوق ) مهدنع رانلا فن ودلع اهءاصاو رئابكلاريغب مهدنغ

 روهشملا وه اك ,هدنع ةريغصلا ىلع باقعاازوجيال هناىلع ةلالدمالكلا اذهىفو بادعلا

 « هلوق )
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 يولسا ناذ « نيءفاشلا ةعافش مهعفن اف * ىلادت هلوقو

 ناك املالاو ةلخجاىف ةعافشلا توبث ىلع لدب مالكلا اذه
 مهلاح مرق ” ىلا دصقلا دنع نيرفاكلا نع اهعفن ىنن :

 ىذتش ماقملا ايه ل5 مهسأي كك

 دارملا سياو مهريغو مهمعي اعال مهصخن اع اوسوتننا
 درب ىتح هادعاع هيفث ىلع لدي رفاكلاب ركحلا قيلعت نا

 هلوقو ةفلاخلا موهفع لوش نم ىلع ةحح موقتاعا هنا هيلع
 وهو ىتما نم رئاكلا لهالىتءافش مالسلاو ةالصلاهيلع
 ىملا ةرئاوتم ةعافشلا بابىف ثيداحالا لب ررأ

 ىز# ال امون اوقتاو * ىلاعت هلوقب ةلزتدملا توعحاو
 ىلاعت هلوقو ٠ ةعافش اهنم ل.ةءالو اًديش سفن نع سفن

 ميلست دعب باوألأو ٠ عاط» عيفشالو ميج نم نيملاظللام «

 لاوحالاو نامزالاو صاخمالا ىف مومعلا ىلع اهتلالد

 لصازناك املو ةادالانيب امج رافكلاباهديص# بحي هنا

 باتكلا نم ةيعطقلا ةلدالاب اسيا ةعافشلاو وفعلا
 رئاغصلا نع وفعلاب ةلزتءملا تلاق عاجالاو ةنسلاو

 ةدايزا ةعافشلابو ةبوتا دعب رئاكلا نعو اقلطم
 تئاثلا نالف لوالا اما دساف امهالكو تاول|
 ةريكلا نع بنتحلا ةريغصلا بكتضو

 لو-هل ا ا 0 نا ب انلمادو نامزالاو صاثالا

 دصاقملا حرش ىف رصتقا ةرفانم عون رافكلاب مكلا صاصت+او صاخثالا موع ميلست

 ضعب ىلع ماعلا رصق صيصختلا نا تءمس دق كنكللاو>الاونامزالاموع مياست ىلع

 مالسلاهيلع هرافغتسالنا ىلع ةيآلا تلد( تانمؤملاو نينمؤإلوكبنذا رفغتساو هلوق )

 ىف ةعافش بونذلل ةرفنملا بلطو هد ىلاعت هللا سما امل الاو اعفن ناعالإ لها بونذل

 ( صا ثالاىف مومعلا ىلع اهئلالد مماست دعب هلوق ) يبولطملا تبثف اهبادع طاقسا

 ةعافشلا لوبق مدع نوكف مهيف ةيآلا ذا دوهيلل ريمضلا نا نم ليقام ىلا ةراشا

 اضيا لمتحو هبف ىا اموب ىلع راح ىزجنال رهاظ نامزلاب صيصختلاو مهب ةصتخغ
 ايو مب تدك هنا

 ناجح لوحالا“ نكس
 رباطت لاحو رانلاب سمالا
 لال كر كلا
 ليق دقو ةيناثلا ةيالا ىف
 تسود كن سلا نآ

 نوكيف ىنلا قايس ىف
 اهيلا اعلا ريمضلاف اماع

 سفنلا نع ةرابع نوكي

 اضيإا هب مميهبلا
 ىلا قا_-.س ىف اهعوقول

 الحر عمسإمل تلق اذا 66

 هرأ ملو رادلا لخد
 ال لطفللا مودعب ةريعلاو

 اذهلو بيسلا صوصخ

 تنازقلا ها همر لح
 بحي هنا هلع لودملا

 اجي رافكااب اهصيص

 لاو ام اذهو ةلدالا نيب

 مكايلد ىذزارلا مامالا

 ىف اماع نوكي نا دبال
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 امتاقيتساو اهب اودعو |

 وهب كلذريغ ىلا مهسفنا |
 هل دايقتاو معامل ناعذا |
 هيلا سفنا نوكسو !

 اهل ومتو هب اياتمطاو |

 دانعلاو دعا كرتب كلذ |

 وهو هيلع لاعالا ءانيو |
 ارلب ملا ىلع دئاز يما

 دقتمملاو نونظملاب قلعت |

 لمعلا ىنب ادهلو اضيا ظ
 هّبهأام نااماو امهملع

 .بيزكتلا ه هنمآ هتقيقحو هقدصاذا هنمآ لاَ ىناثلا لوءفملاىلا ةيدعتلل هيف ة زمهلاو ىريع

 اكماللابهتب دعتاماو فرثعاورقا ىنعم هنمضتل ءابلابهتي دعت لاق وىرسش#ءزلاءركذ اذك ةفلاختلاو

 | سيل اذه( انل نمؤع تناامو ىلاعتهلوقىفاكملوق ) نعذاوداقنا ىنعم رزئضتلف راشلاءركذ

 أ دهشت ب ناىلوالاذ لمع اةيوقتا ةدء نع ماللا ن وكينا لق هنا لاش امدرءالف ليثع لب داهشتساب

 || ةقيقح سيلو هلوق ) كسقتلل طعيرهاظ ةلص هنوكناىلع نولذتءاف ىلاونمؤت+ ناف لثعإ
 نوكيا مزلالاوربخلاوأ ريخلا قدصب لان ع ةرابع سيل قيدصتلانا ديرب ( قيدصتلا
 نيملا اوناكرافكلانم اريثك ناذ كاذك سيلو هبانمؤم مالسلا هيلع ىنلا قدصب ملاءلك |

 مهءانبان وف رعياك هنوف رعب ياتكلا ,هانيت آنيذلا ىلاعتهلوق هيلع لداك مالسلا هيلعهقدصب

 مرنم قاادنا نولعيل باتكلااونوا نيذلاناونولعي ,هوقانوةكبل مهنماقيرفناو
 قدصع ىأ ءانل نمؤع تناامو . ةياكح ىلاعت هلو ىفاك

 «نم ة هلعجنم مهنمو هتلاقم ليصفت *ىعسو فيكلا ةأوقمنم هلعجنم مهنف ىهام |
 هلع حملا لام حراشلاو راسبتعا ةدايز عم رعلا نع ةرابع هلءج نم مهنهو ايسفن امالك |

 ىمسقدحا نم هلعجام انيس-نبا نم مد اذهلو املا ليبق نمو ةيناسفنلا تايفيكلانم |
 دحا هلءج مدي فيكف دصاقملا حرشىف حرص ىبطقرما هنانم لاام اماو علا ا

 هيلع لدبام حراشلا مالكن٠ دجوبملو هداسف تفرع دقف نظلا هلومشعم للا ىمسق |
 هعم رطخ ال ىذلا نظلانا ىلا لامو ناعالا بابىف نيقيلا بوجوب لاقنم ىلع در لب 1

 | نم هيفدبال هناب لوقلا تب عم فقاوملا بحاص هرك ذاك كلذىف ىنكي ضيقنلا لاتحا

 | قيدصتلا نودب نيقيلا لوصح نكك له هناىف همالك ددرتي امال ناءذالاو قيدصتلا
 و دو مس سا

 ززنس +١٠6 6

 ثيدحلا هللاب نمؤتنا ناعالا مالسلاهيلع هلوقىفاكءابلابو
 باقلا ىف عشنا قيدصتلا ةققح سلو قدصتنا ىا

 وهلب لو.ةو ناءذاريغنم رب اواريللا ىلاقدصلا ةءسن

 | ىلع ملستلا مسا هيلع عقب ثيحب كلذل لوبقو ناءذا

 .ىنملاوه ةلجلابو هللا هجر ىلازغلا مامالا هب حرصام
 قيدصتلا ىنعموهو نديوركب ةيسرافلاب هنعربمي ىذلا
 روصتاما علا نزيملاإعلئاواىف لاقب ثيحروصتال لباقملا
 اذه لصح> ولفانيسنبا مهسيي ركلذب حرص قيدصتاماو

 . ةهجم هيلع رفاكلامسا قالطا ناكرافكلا ضعيبل ىنعملا

 ائيش هيلعنا
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 تارامانم هلوق ) هكع ىنال هيلع لدبام ”ىجماكالوا ماقملا اذهىف همالك هب رعشب اكك
 ىلع ىرحنو رهاظلاب كحناناف الثم رانزلادشوىناسالا راكنالاك ىلقلا_اكنالا ( راكتالا

 ادحا نا انضرف اذاراكتالاو بينكتلا تارامانه

 هءرقاو هلسو مالببلا هيلع ىنلا هب ءاحام عيمجم قدص.

 منصلل دجسوا رايتخالاب راثزلادش كلذهمو هبلعو

 لج مالسلا هيلع ىنلا نأ امل ارفاك هلمحت رايتخالاب
 مالكلا اذه قيقحنو راكنالاو بيذكتلا ةمالع كلذ

 نم ريثك لح ىلا قيزطلا كله تركذا
 ةقيقح تفرع اذاو ناعالا ةلئسهىف ةدروملا تالاكشالا

 قيدصتلاوه ) عرستلا ىف ناعالانا عاف قيدصتلا ىنمه
 مالسلا هيلع ىنلا قيدصتى أ ( ىلاعت هللادنعن٠ هنءاجاع

 هللادنع نم هب هئيحم ةرورضلاب ملعام عيجىف باقلاب
 نامعالا ةدهع نع جورخلاف فاكدناو الاجا ىلاعت

 ةغالا بسحالا انمؤم نوكيال هتافصو عناصلا دوجول
 ىلاعتهاوّن ةراشالا هيلاو ديحوتلابهلالخال عرشلا نود |

 * نوكرشم مهو الا هللب مرثكحا نءؤيامو «

 لمتحمال نكرقيدصتلاناالا ناسللابى!( هيرارقالاو ل

 نائهارك الاةلاح ىناك هلم دق رارقالاو الصا طوقسلا |[

 انلق ةلفنلاو مونلا ةلاحىف اك قيدصتلا قبال دق لبق
 هاوصح نع وه انا لوهذلاو باقلاىف قاب قيدصتلا ||

 هداضيام هياعأرطي ملىذلا ققحلا لمح عراشلاف سولو
 ىفوا لاحلاىف نمآ نملامسا نهؤملا ناكىّتح قابلا مكحىف

 اذهو بيذكتلا ةمالع وهام هيلع أرطي ملو ىضاملا
 بهذم رارقالاو قيدصتلاوه ناعالانا نم هرك ذىذلا

 مالسالار فو ةمنالا سم مامالارابتخا وهوءاطعلا ضعب
 باقلاب قيدصتلا وه هنا ىلا نيققحلا روهج بهذو

 هنوك نه ةرامالا هديشام

 مكحم ام اةدصدال ايزكم

 'هيلع ىرجنو قفانملا مالساب
 وه له هنا اماو هماكحا

 هللا نيبو هئيب ايف كلدك

 امن ةرامالا نكي ناف ىلاعت

 تاراما نم 2 راشلا هلعح

 كلذكسلهنارهاظؤ رفكلا

 اضيا هيف رفاك وهف الاو
 ناك ناو قيدصتلاذا اعرش

 ال نكل ةقيقح ادوجوم
 مكحىف وهف اعرش ه.دادتعا

 اذه سأيلا ناعاك مدعلا
 دادتعاال دّيرا هجر لاقام

 تارامالا كلت عمق يدصتلاب

 نيبو هني ةصقانم الف

 مه وناك ٍياتكلاىف رك ذام

 نكر قيدصتل!ناالاهلوق )
 ( الصاطوة_سلا لمتحال

 فلكم  تيلطنا لا ديرب

 لاح لك ىلع قيدصتلاب
 دق هناف رارقالا فالي

 لاوحالا ضءبىف طقسي
 مهف نينا نايبصلا اماو

 نامالاب نيفاكع اوسيل

 سطل نكر طوقس روت ىت>

 اما(بلقلاىف قاب قيدصتلا هلوق ) ىمكح ما,هرفك اذكو مناع لب رارقالاو قيدصتلا
 )22 سو وجو ووو



 مي ٠١ه: >>

 3 ونلانيب و 'نيب ةافانا ا مثالو نيدامالا مالك عقوام ىلع ىسفن مالك وهلب كارداب سبل هبال

 | ةف.سالفلا ىأر وهامىلع امهنيب داضتال هنالاما هك ارداوءرملا موننيب ةانانمال هنالاماو
 ىأر وه اكىلق ماننالو ىنيع ماني مالسلاهيلع هلوق هب رعشرام ىلعامهلع داحنا مدعلاماو
 ملام قابلا مكحىف قيدصتلا لعج عراشلاف ةرعاش ى أر وهاك ةانانملا لسولو ذاتسالا
 نوك ىنعم نا رهاظلا نكل رارقالاىف هل.ث لانا نك اذكو هداضيام هيلع وطن
 الصا هاش رابتعا ىلا ةحاحالو رارقالا نود مي الدنا ناع الا نم انكر رارقالا

 طرش رارقالا او هلوق ١ ريد :ف كلذلثم انكر اهلمحي نم دنع لاعالا ركح نا اك
 تارامارئاسومالسالا رادىف هدوجوك هليلدب ىنتكيدق هنكل ( ايندلاىف ماكحالا ءارجال

 ' مولعمر فك هلنكيملاذا نيدلا
 نا ىن-حال هللا هجر لاق

 دبال ضرغلا اذهل رارقالا

 نالعالا هحوىلع نوكيناو
 مالسالا لها نمهريغوا مامالل

 هنافاتكر لمحاذاام الخ

 مناو ملكتلا درع هل ىنكي
 هلوق ) هريغ ىلعرهظي

 « كانايدساس نم ومتلاو

 اجحال ةدضاعم اهلعح اا

 نوكينا لمتح هنا املديلع

 رك داب باقلا صيص#

 قيدصت نااملامندلاىف ماكحالاءارجال طرشرارقالا امو

 نموايندلا ماكحاىف انمؤمنكبملناو ىلاعتهللادنعنمؤموهف |
 رايتخاوه اذهوسكملابف قفانم اكهبلقب قدصي ملوهناسابرقا |

 هللا لاق كلذل ةدضاعم صوصنلاو هللادج رروصنمىباعشلا ا
 , : م ا

 | هبلقو«ىلاعت هللالاةوناعالا مءولقىف بتك كئلوا ٠ ىلاعت

 ُي ولقىفناع الا لخ داو *ى عت هللا لاق و« ناع الاب نئمطم

 ْ لاقوكتعاطو كب د ىلع ىلق تنل مهللامالسل اهيلعىنل !لاقو

 | - تقةقش له هللا الا هلا ال لاق نم لق نيح ةماسال مالسل هيلع

 نوف رءيالةغالا لها نكل قيدصتل اوهناعالا من تاقنافهبلق

 | نوءنشاوناكدباحس او مالسلا هيلعىنلاوناسالاب قيدصتلا الا هنم
 | رادفتساريعن ع دناغاب نومكحم 0 نموا انم

 دال داش رولا

 « ىّت> » ةخضأ دسحلاىف ناوالا مالسلا هلع هلوق هيلع لدام ىلع هادعامل اه.ةلسمو

 د اضيا ثيدحلاو بلقلا ىهوالا هلك دسملا دسفتدسف اذاو هلك دسملا لص تحل اذا
 | هذهدصاقلا حرش ىف لءح ائهه نمو ناسللا رابتعا مدعال بلقاا لع رابتءا ديف

 ةيهاركلاك ىناسللا رارقالا در نع ةرابع نامعالا لمي نه ىلع ةخ صو.صنلا |

 نع ةراس,ع ناعالا نا انلس انا هلصاح 6 قيدصتلا وه ناعالا معأ تاقناذ هلوق )

 | عرشااىف لق ملو لامعتسالا دراوم ةلالدو ةغللا دكا نع لقا ةداهدب قيدصتلا

 نم ةنسلاو باتكلاىف هءيرعلا باطخ رثك دق هنالو هيلع ليلدالذا رخآ ىنعهىل
 ٍ محداملو مهش ملاع اياطخ كلذ ناكل متهما نم هنوف رءبام ريع هيديرا ولف هانعأ ناس ريع

 ( مهلاتما )



 -- ةلدنلا ص
 هيتكو هتكئالمو دّنلاب نمؤتنا ناعالا مالسلاهيلع لاق اذهلو راسفتسا ريغ نم مهلاثتما

 ىنعملا هب دراام د.ب ةتلمتم رابتعاب صودالاالا اءرش هف ربتعيل هنا رهظف هلسرو

 بههت ريخلا لوق ىلع لدن ةملكب ظفلتلا وه ةغللا لها دنع قيدصتلا نكل ىوغللا
 امهعوي نعوا ىبلقلا قيدصتلا نعال ناسللاب رارقالا نع ةرابع ناعالا لمينا
 ىلع لدي امنا اذه ناب هيلع در © خا قيدصتلا ظفل عضو مدع انضرف ول ىتح هلوق )
 اقدصتالو اناعا ةغاو افرع دعيال بلقلا لعف ىلع هتلالد رابتءا ريغ نم ناسالا لءفنا

 ةلالدلا رابتعاف اهنع اهتالول.ده فان نكع ةيعضو ةلالد اهيناءهىلع ظافلالا ةلالد نكل

 لولدملا رابتعا مزلتسيال 0 ل

 اهبوىناعماب ةربعلانا قحلاو
 ظافلالاو ماكحالا طانت
 اهماع لئالد تعضو اع

 اهئاداآ ىلا لئاسوو

 درو هيلع هين هركذ امو

 هعضووا ىنءا قيدصتلا ظفل عضو مدع انضرفول ىتح
 فرعءااوةغال لها نهدحا مكحيملىلقلا قردصتلا ريغىنعمل

 اذهاودد نمؤمو ىنال قدص» تقدص ةماكب ظفلتملا ناب

 * ىللاعت هّللالاق ناسللاب نيرقملا ضعب نع ناعالا فن 3

 اونهؤتمللقانمآ بارعالاتلاق ٠ ىلاعت هللالاقو ٠ نينهؤع

 عازئالف هدحو ناسالاب رقملا اماو « انلل“ا اواوق نكاو

 ارهاظ ناعالا ماكحاهيلع ىريو ةخا انمؤم ىمسي هناىف

 هيلعىنلاو ىلاعت هللانيبو هنيبام'انمؤمهنوكىف عازتلا اغاو

 ةملكب ماك:نم ناعاب نومكح اوناكاك هدعب نمو مالسلا

 ىنكيال هناىلع لدف قفانلا رفكب نومكح اوناك ةداهشلا

 ناعا ىلع دقعنم عاجالا اضياو ناسللا لءف ناعالاىف
 عنام هنم هعئمو ناسللاب رارقالا دصقو هباق قدص ند

 درحم ناعالا ةةيقح تسدلنا رهظذ هوو سرح نو

 روهجبهذم ناكاملوةهاركلا تعزام ىلع ةداهشلا تلك
 ءاهقفلاو نيثدحلاو نيماكتم ا

 نانم لاؤسلا ىف ركذ امل

 هنم نوفرعيال ةغالا لها

 وهو ناسالاب رارقالا ريغ
 عازئالف هلوق ) هيف فاك
 ©( ةغل انمؤم ىعس هناىف

 ةغالا ىف ناعالا نال كلذو

 قيدصتلا ىلع قلطي اك

 ىلع اضيا قلطي ىلقلا
 اليلد هنوكل ناسالاب رارقالا
 هناةيءاركلا ,هوثىتح هيلع

 رقما ىلع نهؤملا ظفل نوقلطية هللا لهانادمالك ىنعم لبقو ةما كلذ ريغ ىلع قاطيال

 ليبس ىلع ظافاالا قالطاىف فاك كلذ ناف هتارامآ دوحو ىلع ءان. ةةيقح ناسالاب

 ىنكيال هلوق ) :نايبلا نع ىنغ ءداسفو ”ناحرفلاو نابضنلاك ةضلنا رومالاف ةقف

 هطرشواءرطشوا هسفن لعج ءاوس نانلا لعف هيف بح لب ( ناسالا لمف ناعالاىف
 اهلمحي مل ةيرورض اهنوكل هنكل ةفرعملا طارتشا نه ىثاقرلا هيلا بهذام ىلع



 م« 00 >

 لمح ال دقو ةلزنعأا بهذ

 عطق لبناعالا نم احراخ
 وهو رانلاف هدول> مدعب
 عيجوفاسلا رثك | بهذ

 ىعازوالاو ىنئاشلاو كلام

 لك ماها هل
 هنا وهو لاكشا هلعو

 ا قا كال
 ناعالا ناي باجاو هتكر
 ساسالا وهام الع قلطي

 1 و

 لعوهدحو قيدصتلا وهو

 وهو ىجتأا لماكلا وهام
 هنف انكر لمعلا دع ىذلا

 قلطم نا فالخلا عضومو
 هلوق ) ىناثلوالوالل مسالا
 فوطعملا لوخد مدعو

 ىا ( هيلع فوطعملا ىف

 ةفرعملاو قيد_صتلا طرتشا ناطقلا اذكو بستكملا ناعالا نم أزج

 لعمو ناسالاب رارقاو نانجلاب قيدصت ناعالازا هلوق ) رارقالا سفن نامعالا
 نامالانءاحراخ لامالا كرات لمحيدق بهذملا اذه ىلعف هللا هجر لاق ( ناكرالاب
 هيلاونيتلزناانيبةلزنملاب لوقااوهواضيالخادريغوا جرا رابغ و رفكلا ىنالخاد

 ناهربلا متاق هنعدرب ملامد» لمعلا بف كلذ ىضتق هرهاظب فطعلا

 اظيرحنو هنأشب اماقها هفطع نوكي نا زوال مل لاقبام هيلع دربالف رهاوظلا رئاسك
 'ىشلا طارتشا عانتمال هلوق ) هيلع هترمث بترتل ابيسو نامعالا لاك هلوكلا هي هملع

 طورشاا ىف طورشا ل دولف هللاز> | نم 0 *؛ طورسثملاناؤ“ هسفنب
 لودع طورمألا ادعام طرشااب دارملا نأب لوقلاو هسفنب *ىثلا طارتشا مزاي

 .٠ 1120017 اناا م ل ل ا

 لءج نكل

 لععو ناسالاب رارقاو نانجلاب قيدصت ناعالا نا
 تاعاطلا ىأ (لاممالااماذإ هلوقب كلذ فن ىلاراشا ناكرالاب

 || 6 صقتبالو ديزبال ناعالاو اهسفن ىف ديازتت ىهف )
 سمامل ناءالاىف ةلخاد ريغ لاعالازنا لوالا ناماقم انههف

 باتكلاىف درودقهنالو قيدصتلاوه ناءالاةةيقح نا نم

 اونمآ نيذلاناء ىلاعتهلوةكناع الا لعلاعالا فطعةنسلاو

 مدعوة رباذملا ىض:ةبفطملا ناب عطقلا عمم تاحلاصلا اولعو
 ناعالا لء> اضيا درووهيلعفوطعملاف فوط لال ود

 تاهلاصا!نم لمءع؛نهو :ىلاعتهلوق ىف اكلاعالاة د طرش

 طرشلاف لخدبال طورنثلاناب عطقلاعم + نمؤه وهو

 هارتناناعالاتارئااضيادروو ؛سفنن *ىثااطارتشا عانتمال
 ٠ اواثتقا نينم ملا نم ناتشاطناو رفا ضعب

 خالو هنكر نودب *ىشالققحنال هنابعطقلا عم مام ىلع
 نمانكر تاعاطلا لمح نم عة موقتاعاهوجولاهذهزا
 1 روه اك انموَم نوكيالاهكران نا ثيح ناءالا ةقيقح

 لماكل نا 0 نم بهذم ىلع الل زتعملا
 وه 1 000 ةَقمق 0 جرخلال ثيح

 صقنالو ا ةققحنا ىباثلا ماقملاو قيسايف

 ( سماك

 © نع )



 - ظ

 هبلع ديزنو ةمزتلت نحمن ىوغالاوه ةي آلاىف ناعالا نم ذارملا ناب لوقلااماو رهاظلا نع
 ناو 0000 تعم“ اع كلذ كسمخو عرمشلا تالامعتسإ عبج ىف كلذ ناشلانا

 نم سم اكهلوق ) رهاظ هنالطبف قلعتملا رابتعاب ةيصوصخ هيف ربتمي ل هنا كلذ دارا

 نعةرابعسيل قيدصتلانا قبس دقذا (نافذالاو مزلادح غلب ىذلا ىلقلا قيدصتلا هنا
 ابحي جيجي سس سس سس سس سس لاا(

 ىلإ بتلاو يلا عرقوب ١ يح غاب ىذلا ىلقلا قيدصنلا هنا نم 33

 ناع ذاريغ نم كلدب مزجلا ىتح ناصقنالو ةدايز هيف روصتنال ادهو ناءذالاو

 هامذا نع لي لوقو | نويإ ضءاوف قيدصتلا ةقبق هل لمس

 نا مث هلع دعب هلوبقو هبف ريثتال هلا لع قاب هقدصتق .ىضاعملا كلت 0

 ناعالا ىف مزجلا رابتعا[ رك ذامىلع ةلو# ناعالا ةدايز ىلع ةلادلا تاي الاو الصا

 نيب مف روههملا وه 1

 ناإ تفرع دقو روها

 بحاصو حراشلا له

 نظلا رابتعا ىلا .فقاوملا

 همم رطخمال ىذلا بلاثلا
 اضيا هيف ضيقنلا لىحا
 نال رظن هو هلوق (

 ضئارفلا ل. صفت ىلع عالاطالا

 ىنلا رصع ريغ ىف نكم

 هباوجحو © مالسلا هيلع
 ناكامل لصافتلا كلت نا

 ىتأي مث ةلخاىف اونمآ اوناك مهنا هللادجر ةفينح وبا

 صاخ ضرف لكب نونمؤي اوناكو صرف ضءعإ ضرف
 ادهو هب ناعالا بحجنام ةدايزب ديزب ناك هنا هلصاحو

 لسو هيلع ىلاعت هللالص ىبنلا رصع ريع روصتال

 نكع ضئارفلا ليصافت ىلع عالطالا نال رظن هيفو
 الاجا بحاو نا-ءالاو مالسلاهيلع ىنلا رصع ريغ ىف

 نا ىف أفخ الو اليصفت ع اهف اليصفتو الاجا لع ايف
 طمملال ىلاجالانانم ركذامو لكا لب ديزا ىليصفتلا

 نامنالا لصأب فاصتالاىف وه اماذ هتحرد نع

 لكوف هيلع ةدايز نامزالاىلع ماودلاو تابثلازا لءقو

 لالا يتم اربا ا ننام ضرع هنا امل ناعالا ةدايزب ديزب هنا هلساحو ةعاس

 5 عالطالابو ا دعب لثءالوصح نال رو و لاثمالا دد#م! الا تسال

 نه ناعالا باقني م مجلادا ودق اك 'ىثف ةدايزلا نهنوكيال “ىلا مادعنا

 لب ةدايرلاىلا ناصقنلا || ىف هلايضو هرون قارشا و هنتر ةدايز دارا ل دقو الثم

 ليضفتلا ىلا لاجنإلا نم ىصامملاب صقنيو لاممالاب ديزب هنأ باقلا

 قيدصتلانع ةرابع ناك امل ناعالاناف مالسلاهيلع ىنلارصع ىفام فال طقتف

 ام قلعألا قيدصتلا دادزا ةلغاكلت دادزا املكف مالسلاهيلع ىنلاد ءاحام ةلمح

 ىلع فقةسوديفم ريغو سم لك او هلوقو عونم ديزاليصفالانا نم هركذ امو ةلاخمال

 'ىثلا مادعنا دعب لثملا لوصح نال رانذ هيفو هلوق ) ماقملا اذهل قيقحن ديرم



 ه4 ٠م ز>-
 ةدملاو ةدعلاو ةدشلاك هو>و نم روصتت ةدايزلازا هءاوحو 6 ةدايزلانم نوكيال

 ناك ناو ةدملا بسحي ديزا وهف ايقاب ناك نا رثكأ نامز ىف دوجولانا قالو

 ناعالانملاعالاناىلابهذنموهلوق) ةدشلا بسحم ديزان كيم ناوةدعابسحف اددجحم

 ناك اضرف تاءاطلا قلطم ناعالاب درا اذااما ( رهاظ ناصقتنلاو ةدايزلا هلوبقف

 ةلرامملانم رابلا دبعو ليذؤهلا وباو ج راوخلا يلا بهذ ا العفوا ناكاكرت الفنوا

 بسن اهصاقتناو اهدايدزاف
 روهظلا ةياغ ىف ةبظاوملا
 وهام اع ديرا اذا اماو

 لاعفالا نم اهنم ضورغملا

 هبلا بهذ اك كورتلاو

 ةلزتعم رثكاو ناسابجلا
 اعا اهدايدزاؤ ةرصب

 امتاق وا دايدزا بسحم وه

 اهص اقتنا بسح اهصاقتناو
 اك اجعوحو مدعبو
 لاق ةاكزلاو مخلاىف
 جورخلا نا الا هللادجر

0 

 هلوبقف نامعالانم لاميألا نا ىلا بهذ نمو
 ةلئسملا هذه نا لبق اذملو رهاظ ناصقنلاو ةدايزلا |

 ظ لاق و نا-ءالا نم أزج تاءاطلانوك ةلئسم عرف

 | لل شال قيدصتلا ةقيقح نا لسنال نيققحلا ضعب
 | مطقلل افعضو ةوق توافتت لب ناصقنلاو ةدايزلا

 أ هللا لص ىنلا قيدصتك سيل ةمالا داحآ قيدصت ناب

 .نكلو مالسلا هيلع هاربا لاق اذهلو !-و هيلع ىلاعت

 ةيردقلاضءبناوهورخآ ثدانهه قب نكل ىلق نئمطبل

 هداسف ىلع انؤالع قبطاو ةفرعملاوه ناعالانا ىلا بهذ

 ظ

 | ىلامتهللا لص دم ةوبن نوفرعي اوناك ياتكلا لهازال

 مهرفكب عطقلاعم مه ءانبا نوفرعي اوناك اكسو هياع
 .قحلا فرعي ناك نم رافكلا نم.نالو قيدصتلا مدعل

 ىلاعت هللا لاق ارابكتساو ادانع هركدب ناكاماو انيق

 قرفلاناسنمدب الف .مهسفنااهتنقيتساو اهبا ودسجو «

 اهب قيدصتلا نيبو اهناقيتساو ماكح الا ةفرعم نيب

 روك دملا و لوالا نوداناعاىناثلا نوك مديل اهداقتعاو

 قيدصتلانا مم .اشملا ضءب مالكىف

 نامرحو  ناعالا نع

 كرب ةنجلا لوخد
 نوكيا نا ىئِشا بودنملا

 هلوق ) دحال ابهذم

 (افعصو ةوق توافتس لب
 هتحنلئاطال نكل اسم اذه

 | « ةرابع» نافذ ةرثكلاو ةلقلاىنعا ةيمكلا بسحب ناعالا توافتىف وه امنا عازتلا اذا

 | فءضلاوةوقلا ىنعا ةيفيكلاىف توافتلااماودادعالا ىف لمعتستام رثكا ناصقتنلاو ةدايزلا

 || نا ىلا نيملكتما نم ريثكو ىزارلا مامالا بهذ اذهلو عازنلا لع نع جراخن

 ]| هيلع لوعي نا بحي ىذلا قيقحماا وهو ناعالا ريسفت ىلا 5 ار ىظفل عازنلا اذه

 (هرقر



 9 رلعجيو هيلع بائاذهلوقدصملا رابتخابت ب ىسك أ[

 نودب نوكت دقاهنال ةفردملا ىنكيالو ايرايتخاو ادسك ا

 ةقيق> كلذو ناءذالاو ماكحالا لوبق ىمع دايقنالاولا

 ه# ١هو اليم :

 اهنيطوتوهيلعسفنلا نيكستىا ( ربخلا رابخانم معامل ع بلقلا طبر نع ةرابع هلوقإل |
 هنه برقو رابكتسالاو دانءلاو راكثالاو درلاب هاةلتتنانع اهفكو هاضتقع لمعلا ىلع

 قيدصتلا نا نه لبقام

 نم د.اللب فاك ريع ىلقلا ]

 ىلاعت هل وقل نا-الاب را رقالا

 صاوهو ربخلا رابخانم طعام ىلع بلقلا طب رنع ةرابع

 نك بسك الب لصح اعر اهناف ةفرعملا فالح تادابعلا |

 رخوا رادجهنا ةفرعم هالص4 ملا ىلع هرصب عقو |
 بش ناوه قيدصتلان|نم نيةقىلا ضءبءرك ذاماذهو

 باقلاىف كلذ عقوول ىتح ربخللا ىلا قدصلا كرايتخاب |
 | انهو ةفرعم ناك ناو اقيدصت نكيمل كرايتخا ريغنه

 تايفيكلا نموهو معلا ماسقانم قيدصتلانال لكشم
 ةبسنلا انروصت اذاانال ةيرادتخالا لاعفالا نودةيناسفتلا |

 ناهربلا مقا مثىننلابوا تايئالاباهنا ىفانككشو نيئيشلانيب
 كلل لوبقلاو ناءذالا وه انل لص ىذلاف اوبس ىلع
 عاشالاو تايثالاو مكحلاو قيدصتلا ىنعموهو ةبسنلا

 باب.سالا ةرشابهىف رايتخالابنوكيةيفيكلا كلت ليصحن عن |
 اذهبوكلذ وخحضنو عمناوملا عفرو رظنلا فرصو

 هنوكب دارملاوه اذه ناكو ناعالابفيلكتلا عقب رابتعالا

 عفدش اذهبو مهسفنا

 هملع دروا ىذلا لاكغالا

 رابتعالا ادهبو هلوق )
 ( ناعالاب فياكتلا عد

 + 0 را

 ناعالاب فئياكتلا مدتبال نا

 نكل اقافتا ةيراشتخالا |

 رايتخالابةيسةكملا ةءنقيلا ةفرعملا نوكت تنام زاب معن كلذ

 ربعي ىذلا ىنعملا ىلصحم حدنال كلدب ل الو اهدصت

 ىوس قيدصتلاو ناعالا سيلو نديو ركب ة.سرافلابهنع
 ريدقت ىلعوم نيربكتملا نيدناملا رافكالهلوصحوكلذ
 مهرارصاو ناسللاب مه راكناب نوكي مهرفكف لوصحلا

 راكثالاو بيذكتلا تامالعنمامهو رايكتسالاو دانعلا ىلع

 عوضخلاوه مالسالا نال( دحاو مالسالاو ناعالاو )

 ه1 رادعالا كلدي هب

 ضارتعالاو لتقلا نءىهنلا

 هنادي فلسام ىلع هيلع

 ةقررلا لبألو فرت )
 (كلذ نودب نوكتدق اهنال
 قيدصت ربعي الثأ مزابف

 لقتناف ةزحسعملا دهاش نم

 ىعدم قدصولا هنهذ

 اح الاغا ةوسلا
 ىعسأ ىئمااهل ىلصح هناىللع لصاحلا ليصحم رابتخالاب كلذ ليصحمب هقلكتو

 مام ىلع قيدصتلا

 ' هتداع ىلاعت هللا ىرحا املا

 ' بيقع ناعالا قلخ ىلع
 'انلل ةصوصخ لامفا

 )' فياكتلا محد ةيرايتخا

 لاعفالاب الا فشلكت الذا

 ! اهتعدساو' اهي اودنحو



 2 سي[ 1٠١ جس .

 | هليصم#ب فيلكت نامالاب فيلكتلانا باوصلاف انمؤم نوكيال فيكف نديوركب |
 | رظنب هيلاواقباسديلا انرشاك هلوصحدعب راكنالاو درلاب هتلباقم مدعبو الصاح نكيلنا |
 دانعلا ىلع مههرارصاو ناجل مهراكناب مهريفكل لوصحلا ربدقت ىلعو هلرق ظ

 | [نجارخساو لامت هلوقءدءؤيو هلوق ) راكنالاو بيذكتلا تامالعنموهامو. رابكتسالاو ظ
 | اهلج بجيريغ ةلك نافذ ( نيلملانم تيبريغ اهيف امدجواف نينمؤملانم اهبف ناكنم |
 اهيف اندجواف ىنمملا نوكيف ظ وهو رباثملا ىنمع ةفص اهلمج يقتسيالذاالا ىنمعرىلع |
 نابجوف نيدمؤملانم لسملا ىنثتسا دقف نيدسملانم دحاو تيب لهاالا نينؤملا نم ظ
 لسملاو نمؤملا قداصتءانثت الا ةحصيف ىنكيمنال ةعالاد, م هلمحاع اومالسالابناعالادح |

 | امهتدحوب دارملا سيلهناطرب ( اذهالاامهتدحوب ىنمنالوهلوق) عانمؤملاناكناوةلجا ف |
 عوضالا نع ةرايعمالسالاناذ ةغللا لصابح امهيهووفم رباغتىف عازنالذاامهفدارتوه

 ةرابع ناعالاو دايقنالاو

 | مصيال ةلجلابو . نيلس نم تييريغ اهيف اندجو اف || دارملا لب قيدصتلا نع
 لسمو أ لسع سيو نهٌوههناب دح أ ىلع مكحم نا عرشلاىف دارءام ةدح-و امهثدحوب

 رهاظف اذه ىوس امتدحوب ىنءنالو نمؤع سلو |[ امواستو عرمشلا ىف امهنع ٌْ

 ىف رك ذا رولا تبحم داحالاال رخالانعامجدحا ١ سرب فصتا نم لك نأ
 نهريخا امث ىلاعتدتنا قيدصت وهناعالانانمةيافكلا
1 

 ت11 ا د ا 0
 | « مالسالاو » فدارتا نم ,عاوهورخ آلا نعامه دحا بلس ة حس مدع امهندحوب

 | ناعالا ىلال ؛ىلاونمؤملاىملا عجار امهتدحو ريمضنا نظ هلءلو أطخا دقف ىواسنلاو

 هلعحو ناءذالاو ماكحالا لوبش دا.ةنالاو عوضمكلا رسف تاقناف ىعدملا وهاك مالسالا و

 | وهوامهيينعم لصاحو اء*اد ؤمداحال ناس وه تلق فدارتلا ف .رصاذهف قيدصتلاةقيقح
 | .هنم لبش نلفانيد مالسالا ريغ خب نمو ىلاعت هل وش ن دارتلا ىلع لدتسادقوفدارتلا مزاتسيال

 | موهفملانأب بدجاو كلذك نكي مالسالا ريغناكولو ةهرشالب هيغتب نم لوبقم ناعالانإف

 | سيلناعالاو هرباغي ”ىثلكال هيغتب نم لوبقمريغ مالسالل رئافاا نيدلانا ةيآلانم

 عورفلاب صخماعرلي لوصالاو عورفاا لل. تشي باتكلالواىف تفرعاكن يدلاذانيدب
 ىلع القثم نوكف نيدلا اذهوه مالسالاو ةيمالسالا لوصالانع ةرابع ناعالاو

 وهف ناعالانيد عمسملو مال_-الا ئد مهني اعف عاش انهه نمو ناك رالاو نانجلال ع

 (ديغ )
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 ناعالانكل رارقالاعمواطقف قيدصتلا نع ةرابع هلم نمدنع موهفملا بسحناعالاريغ
 ترك ذىلع مزاي تلق ناف دارملا ىنعملاب هريغ نوكيالف هنع كفنبالف هل طرشوا هنم ءزج

 هقيرطكواسب مزتلملاوه نيدبنيدتملا تلق إسمريغ انمؤم تاعاطلاب لخملا قدصملا نوكينا
 فدارتلل ةنظم ناكو ىتءملاىف قرف ريثكنيعسالا نيب قس مل انههنمو كلذ ىفارصقمناكنأو

 ليات دنع ةرابع مالسالا لمجال رياغتلا مدعوا فدارتلا ىىدانم نارهاظلاو اذه

 مقودقو هقراشال مزال هنع بدسموا قيدصتلا سفناما كلذو مبلسنلاو دايقنالانع |

 ةتباشلا ةقيرطلا نع ةرابع | كح .السالا نع كفنال ناعالاف ىهنلاو سالالوبقنالا
 مالسلا هيلع ىلا نع أ !باونمآنم مكحام هللاقبرباختلاتيثانموناربانتمالف |

 نوكيف كاذكاضيا ناعالاو || تباثب سيل امكح امهدحال تبثا ناف نمؤي ملو رسأوا
 لماتف مالسالا لثم اند |' تلاق . ىلاعتهلوق ليقنانهلوقنالطب رهظالاواهبفرخ الل

 دايقنالاوهمالسالاوهلوق ) ١ م.رص .انلسا اولوق نكلو اونمؤتمللق انمآ باسعالا

 ( هتيه ولال عوضالاو !' ربتمملا مالسالانادارملاتلق ناعالانود.مالسالا ققحتىف

 اقلاخ هنوكل مباستلا ىا || دايقدالا ىنمع ةيآلافوهو نامالا نوديدجوبال عرمشلا |
 ةدابعلل ابجحوتسم لكلل ١ ةداهشلا ةماكب ظفلتلا ةازتع نطابلا دايقناريغنم رهاظلا

 ىف عيرصدناف هلوق ) مهنم || هيلع هلوق لبق ناف « ناعالا بابف قيدصت ريغنم
 نودب مالسالا قتحت || هتلالوسراد#ناو هتلالادلاالزاب دهشتنامالسالامالسلا

 ىلاعت هنال كلذو « ناعالا || تيبلا 39 وناضمر موصتو ةاكزلا ىنؤتو ةالصلا مقنو
 ذك الإ اننآ . مهلوقدر لاعالاوه مالسالانا ىلع ليلد البس هيلا تءطتسا نأ
 هع يل ف رف هتامالعومالسالاتارعثنا دارملا تلق . ىلقلا قيدصتلاال

 نط كريما اذهلو نوردتا هيلع اودفو موقل مالسلا هيلع لاق اك كلذ

 انلحأ اولوقب ناب ا ةداهش لاق ملعا هلوسرو هلا اولاقف هدحو هللاب ناعالاام

 ةتكلاءذه هيلع بهذنمو اذهب مهمأودنع مهيهن مدامل اةدصاضيا اذه نكي مولو

 لاقب نا ع<ادهلو هلولدم ققح مزاتسيالانل “ا مهلوق باوجلا ىف لاق.نا ىلوالا نا ىلابهذ

 كالذو ( نطابلاداقنا ريغنه رهاظلادا.قنالاىنعع ةي آلاىفىهو هلوق ) انمآ اولوقنكلو

 نطابلا دايقئالاو» اعرمش هنمربتمءانكل عوضخلاودايقنالادرعوه لصالاىف مالسالانال

 مناورهاظل ادايقنالا ىف ةغللا لصاىىلا رانذلاب لمعتسيدقو قيدصتلا نوديروصتال كلذو

 ك0 م م ا للا تاتا ااالا

 ( للك ةيشح) ©« ١١ # 6 دئاقع حرش »)
 ظ
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 دايقنالاالو صملا مالك هيرعشي اك ىلقلا قيدصتلاال ملاو موصلاو ةوكزلا ءاشإاو
 رباغالا مدع الو فدارتلاال مقتسالف معاشملا مالك هنع عدي امك هل مزاللا ىنطابلا

 ىفنل م الف كش 0 5 هنال 7 2 4 0-0 نودب ناعالا ب

 رفكي هيئاقنا 1 ا رك ذ اذهلو ةدلاىلا جاتحمالا هيف ظفالا ر نطاق كلا اما و

 ١ معن لاق تنا نمؤمأ لاقف لحر هنرك تدل فل لح ديم يعل جرخا هيأرع نان 2 ها منا

 !| ءاتاو ةالصلا مآ ل كلا لور نأ دخ ناو: تالا ذل لنا 00 0 لاق هللا ءاشنا
 اناقاكو جلا منعا! نم اوطعتناو ناضمر مايصو ةاكزلا || هب مث هناعا ىف كشي نم
 لوق اهالعا ةبعش نوعبسو عضب ناعالا مالسلا هيلع || نم نأ لاق رخل لكنر

 دجواذاو ) قيرطلانعىذالاةطاما اهانداو هتناالاهلاال |١ ةتاش يدب هسماف معن لاق تنا
 نمؤمانأ لوقبنا هل مت رارقالاو قيدصتلا دبعلانم | ءانثتسالا رهاظ فرصف
 ءاشنا نءؤمانا لوشن اىنبنبالو ) ناعالا قتل (اقح هللاق لعجي ملو كذلا ىلا
 بدأت ناكناو ةلاعال رفكوهف ك.ءالناكنا هنال ( هللا || لث«لبهلوق )ىرتاك انمؤد
 لاماوةقاعلاىف كشالوا ىلاعتمتلاةءيشم ىلا رومالاةلاحاو [| نأ قم دشأر أنأ كلرق

 ةيكزت نع هربتلوا هللا ركذ. كريتلوا لاخلاو نآلاىفال (| دحاو لكناىف 6 هللا ءاش
 اذهلف كشلاب ه وبهناامل هك رى والاف هلا<باعالاواهسفن || داشرلاو ناءالا نم

 الفكشلل نكيملاذا هنالزوال لوقشنا نود ىنبذءاللات || بستكي امم ىوقتلاو
 ىتحفادلان م ريثكةيلابهذدقو فيكزاوملا ىتنل ىنمم || ءاقبلا ىجريو رايتخالاب
 باثانا كلوق لثم اذه سيلو نيمباتلاو ةياوصلا 3 لاملاو ةيقاءلاف هيلع
 "ىلا لافالا وم سنك تاشلا نال ىلانت هتيا ءاشنا | سّفتلا ةكرت هلصحمو
 لصحم امئالو لاملاو ةبقاعلاىف هيلع ءاقبلا روصتسالامالو | انهه نكلو اءعالاو

 قم دشارانا كلوق لثم لب باسعالا سفنلا ةيكزت هد ل 1

 لاخلا نا ىلا نيققح ضع بهذو ىللعت هللا ءاشنا || ..اع يك عقال

 را اانع .عرخس ىدا 1 م مه سمس ةهستصملا 21و ن1
 « نكل » نع ءاهتنالاىا ىوقتلاو تاحلااصلا لمع ءادتهالا ىنءعا داشرلازا وهو

 سيلف نيعمم تقوؤ دحال هما لصحي الصغائثش امهنم دحاو سيل تاهنلا

 مراحلا بنتحانه سيل قالا كلذكو ناحالا نم ني> ىنوا لاخلا ىف اح اص ل عنمدشارلا

 را رات ل ولع م ع يس رطل لج اها وك نعل "ذزع نيحو
 اهنم ربتءااو تبدناو لوزلتو فءضتو ىوقت ةئيهلا كلتو ىهانلا باكترا نع رحزتو

 ( وهام )
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 | زيلع قو ةامرالا سفنلا رهقو تاوهشلا رسكب ىنب ثيوح تاشلاو ةوقا وهام ظ

 لصحم لوصحلاى آيماوهفناعالااماوهاوصح ىف كعحللا فيكف كلذ ناسنالل قضوا 1

 هحوالف نمؤمانا هلوق لولدم نع جراخ اذ هتايثو هتوقامأو ةعفد همات هللاءاده نمل |
 نمؤم لك ناد.ري ( فعضلاو ةدشلا لباقتهسفنىفقيدصتلانكلهلوق ر ءانثتسالاوكشال |
 افينضن وكي اعر ةنكلالاجا هلالصاح هنءاحام عيجىف مالسلا هيلعىنلا قيدصت ناكناو ظ

 سوفنلا ضعل نوكياع رفةقاشلا ةيدصتلا رومالا تاصوصخو ليصافتلا ىلا ءاجانال ١

 0 نالدللا ببسل !""نوصحو سشلاو دش لبا هس يدل ظ

 ىث ناطيشلاو ىوملا | كيلوا , ىلامتهلوقب هيلا راشملا ىبتلا لماكلا قيدصتلا |
 9 نا ا و قزرو ةرفغمو مهبردنع تاحرد 38 اقح نونمؤملاه ظ

 اماعذا ىئاني ىناسملوأ ىف ١١ رعاغالا ضعب نع لقناملوىلامتهتلاةئيشم ىف وهاك « ميرك ||

 | ىلع ضقتلاب "ىجيو أ ةربملانا ىلع ءانيىلاعت هتلاءاشنا نمؤمانا لاقينا مكعمنا |
 ١ ١ نكي 3 0 نا ىتح ةعامجلاب ةواقثشلاو ةداعسلاو ل ناع الا ىف

 مسج حاسم هج همس بس سس تح حام جيس يا ياس هاا

 جس ببببعسللل

 دونر تكلا قع ام نه قشلارفاكلاوناسصتلاو 0
 0 - ةعاطلاو قيدضتلا_لغ هرمي لوط ناكناو لإ

 0 0 1 ناكو * سيلبا قحىف ىلاهت هلو هيلا ريشاام ىلع |

 11 دعس نم ديعسلا مالسلا هيلع لوقو ه نيرفاكلا نه |
 نع اي هناف يعأال ال 0 0 |

 ةطرولا هدهىف عوقولا اعلا 1 تنعي هسمأ لال
 ا 9 24 ناب ( قشيدق ديهسلاو 2 0 كلذ نال_طب ىلا

 يملا 1 . را 6 دعسي دق قشلاو ) ىلاعت هللاب ذوعن ناعالادعب ديرب

 0 100 ماسلا ةواقشلاو ةداعسلا ىلع نوكيريغتلاو )رفكلادعب نمؤيناب

 مصخلاهيعدبام ةفلاخعالول بيرق اذهو هللادجرلاق هللاةشم ىلع هبلاح مرجالف كلد
 ىلعدي الاتلد « نبرفاكلا نم ناكو هلوق ) تاياورلانمىواتفلاىف رك ذاأ و عاجالا نه

 دع ىت> مالسلا هيلع مدآ قاخلبق هناعاط ةرثكو هناعا ةحصوعم ارفاكلزيمل سيلبا نا

 ةكلالملا دف هلوق ىف الصنم ءانثت.سا ,هنم هاثتسا مدو ةكحئالملا نه

 ىلا لويضولا»ىا | ةااولل ناعاوه ربما نا رهظف سلبا الا نوءحا مهلك

 رتي لا ١ نكل ةقيقح اناغأ ناكناو لالا ناعاو ةرخ لا لزانمم لواو اللا

 وي هلخ ديف ل ا عوطقم ريغ ربتمملا ناعالاف هءدتي مل ناعالا تارمث هيلع
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 ةح دشدناذ لوالا هحولا نالخم ءانثتسالا ةقيقح د ناديف ناريخالا ناهجولاو

 ا ىلاعت هتلاناذ 6 ءاقشالاو داعسالا نودهلوق ) اهيفالا عازنلا سيلو ءانثتسالا ةنيص

 | الصا امف لدبتال هنواقش تقو هناقشاو هندا_عس ,تةو ءرملا داعساب ادباو الزا_ وصوم

 ١ هكاغلانا همانطب فدعس نمدعسلا مالسلاهماعهلوق ىنعمو هتواقشو هنداعس فءلدبتلا اعاو

 ءاقثلاب لوذحلا اذكهما نطب ىف وهو ةداعسلاب هل مني هن هللا لع نم ةيقيقحلا ةداعسلاب
 | ةواقشلاوةداعسلالدبتنمانرك ذامىفانيالا:هو هنرطف ءادشبا ىف ءاقشلاب مك هنا لعن م ىدبالا

 | نامل ( ىلامتدتيا تافص نمامهو ءاقشالاو داعسالا نود || تأ فدي هلوق ) هيلع
 ١ ٍْ ريغتالو )ةواقشلا وكت ءاقشالاو ةداعسلا نوكت تانبالا ىا ( هيضتقت ةمكحلا

 نوكيال دقلانا نمرمامل ( هتافص ىلءالو ىلاعتهللا لع هيودب متالو هبجوتست
 ا را زل لئلا فالخالدلا قللاو ثدارملل الخ || "جو ةيطر ناك ام نكل
 لاحلاف لصاحوهف ىندملا لوصح درحمةداعسلاو ناعالاب ىلاعت هلامفاىف . ةمكحلا

 ااا دل وهن تارثلاو ثلا هيلع بترتتام ديراناو || © ايتو, ايليصفت !يما
 لوالادارا ل وصمحلاب عطق نف لالا فهلوصخل عطقال ىلع هع بج ملايلقع ابحاوأل

 ' مرا لاس راف و )ىناثلا دارا ةئيشملاىلاض وف نهو 0 5 0 0

 لاب دبا ةراقسهو ةلاسرلا نم لوم لوسروج | ٠١ يلم فخ نمد ابا
 امف مهللع ععبل ه-:ةيلخ نم بابلالا ىوذنيبو ىلأعت 0 م ا
 دقو ةرخآلاو ايندلا لاصم نم مهلوقع هنع ترصق 0 اهجرت 7

 4 ةمكح )باتكلار ,دصىف ىنلاو لوسرلاى نعم تفىع : 7 2011 0

 000 101 لاةراغا اذهؤو هدم ةقوو ةيلصمىا | 100 2 0
 ةيضقنا ىنمع لب ىلاعت هنا ىلع نورا عال بحدحاو نيد : 2 0

 عنتمع سيلو حلاصملاو مكملا نم هيفامل هبضتقت ةدكملا 5 0 0

 | هفرط ىوتسي نكمعالو ةمهاربلاو ةينمسلا تعذاك | شاتالا اذه 5
 « يه لاسرالاىضتقت ةمكمحلا ةمضقناب ىر ورضلا علا ءاعدا هباوحو رهظا ان رك دام ىلع

 جاوتحانمروهشملا ( ةمهاربلاو ةينمسلاتعزاكعنتمع سلو هلوق ) هلثممدقو بلا

 ىلاعت هتباوه كتلسرا هلاقنمنا فرعينا لسرملا نكءال هنا لاسرالا عانتما ىعدب نم

  اماو سحلالا علل قيرطال هنا نه , ةنوسلا هعزبال بسانم اذهو نملا ءاقلانم هلعلذا

 1 مدأ ةوبط مهنهموق فرتسعأ دق لب لاسرالا ن واصلا ال مهبهذم نم روهشأ اذ ةمهاربلا

 © موقو )

 م سس

 ظ
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 هبىنايىذلاركحلانال لاسرالا نع ةحودنملقءلاىفنا نوعزباعاو مهاربا ةوبنب موقو

 دارا هلءاو هيلا ةجاح الف هلاقفاوم ناكناو درب لقعلا مك افلاغ ناكنا لوسرلا

 1 نيملكتملا ضعب هيلا بهذاك هلوق مْ موزمملاب مزاللا نع أريست عوقولامدع عانتمالاب

 لأسيالو ضارىغالاو للعلاب ةلاعم ريغ مهدنع ىلاعت هلاعفا ناف ةيعاشالا مديرب

 ةياعرال كلدب ىلاعت هندارا قلعت درع مهدنع لاسرالاو ةيمللا هاباطيالو لعذب اع

 ىلع مكحلاو دابءلا حلاصمل | لاسزالا عوقو ىلا :راشامت نيملكتلا ضب هلآ ل

 وه اك بوجولا لدعبس ١ لاقف هتلاسر تبثنه ضعبنييمتو هنوبث قيرطوهتدئافو

 ىلعالو ةلزنم لا بهدم | ( ن رشيمر شيلا ىلارشيلانم السر ىلاعتدتلالسرادقو )ل
 ناسحالاو لضفتلا هجو || © ن رزئمو ) باوثلاو ةنجلاب ةعاطلاو ناغالا لغأل
 ءاروام ءالعىأر وهام ىلع | كلذ ناذ ياقعلاو رانلاب نايصعلاو رفكلا لهال
 رسال ةقبقد راظنابف ناكذاو هيلا لقءلل قيرطالامت

 هيلا نوجاتحمام سانال نيئيبمو ) دحاو دعب دحاولال
 ةنلا قلخ ىلاعت هللا ناذ ( نيدلاو ايندلا رومانه
 امهااو-ا ليضفتو ساقملاو باوثلا اممف دعاورانلاو
 ا ىاسيا ع دا ةدحلاو لوالا ىىلا لوصولا قيرطو

 ةراضلاو ةعفانلا ماسحالا قاخ اذكو لقعلا هب نسيب
 اذكو امهتفرعع لالقتسالا ساوملاو لوقعال لعجممل 1

 مزلا ىلا قيرطال تانكمت ىهام اهنم اياضقلا لعج
 رهظيال تاعنتموا تابحاو ىهام اهنمو هيبناح دحاب

 ول أب: راقا دق لختشاول ثري لماك ثحمو متاد رظن دعبالا لقعلل

 ةرطلب "نان ىلا ئددر. | 81 للطت نم ناكف هحلاصم رثكا لطعتل هءناسنالا
 ءالع ىأر وهاس لا.نالا | * ىلاعت هللا لاقاك كلذ نايبل لسرلا لاسرا هتجرو

 لاو اج” هل يا ار ءامدالا ىأا( مهدبأو *  نيملاءال ةجرالا كا :طسراامو

 اما نأ "نم ىريعألا ( ةزتمب مج ( تابت تاس نا تاو
 ةمباتم مضاوملا نم ريثكىف مهبهذم ىلع همالكن اتكل اذه ىف حراشل ا ىنب واسأر كانه لوزع»

 «ه.لقعلا لقتسي الامىناثلا نع زارتحالاو لوالا ىلا لوصولا قيرطوهلوق ) هله,:تيلف صمأل
 لاسرا هتجرو هللا لضفنم ناكف هلوق رث مهش نم تف عام ىلع ةمهاربلا ىلع دردبف
 نوكف اهراهظاو اهناس لاسرالا نم ضرغلاو ةتبا' تناك ماكحال اذا ( لسرلا

 كطاو لاسر الاوا ريتا
 ناو هتيكحف ىلاعت هءلع

 رافالاب بجحاو ريغ نكي مل
 لحرلا# هه. ردقو هناذ ىلا

 لاعفالانم ىنأيال مركلا
 سفن ةسخو مؤل هيفاع
 انكم« ناكناو ةتبلا

 كلذ ناذ هلوق ) هلعف نم

 (هبلا لقعلل قيرطال ام

0 

 لل بببببباااياسل ل م ص

 نككلذ بيذكملا عفش ملناو قدصملاو بذكملا ىلا ةيسذاابريغلل ةداراو ةضحم ةجر
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 وه ىلا لصوه بوم قيرط امهدحا ناقيرط مهل نع دقرفس موقل نيب ْ
 مهلداشراو مهيلع فطع هناف كالهو لالض قيرط رخآلا ناو بولط»و مهل دصقم

 نهلاشام ىلا ةحاحالف ىدرلا قيرط 0 كالهلال ىدهلا عببأ نه حالفل بيسو |

 لاصيتسالاو 9 محملا لثم نم هناكع مهنم أ دروهرافكللةجر :مالسل هلع هنوكنا |

 اذه ندضتءروما ةعبس ةزجتملاىف طرتشا ( خلا ةداعلا فالحب رهظيسما ىهو هلوق )|
 هناوكروصتيل كرتلا نم هماقم موقباموا ىلاعآ هلعف نوكتنا لوالااهيلا ةراشالا فيرعتلا |
 ىلاعت هيلا هدانتسا مهشبوكرتلاو لعفلا لوانتن سمالاذا رهظيسماهاوق نه كلذ مهشرو ى اعتهنم ١
 0 ل 2277 اا كيا ولك أ ها 0 .٠ 0 امبإ )آ

 ا ىعدب نهد. ىلع ةداعلا فال رهظي سما ى رهظيام لكنا نه قبسامم |
 هلثع نايثالانع نيركمملا زجتي هجو ىلع نود 7 ملاعلا ءازجا نه ثدحمو |

 انوهلوق لوبق بجوال ةزملاب دي.لالوا هنال كلذو || فاثلا ىلاعت هللاوه هئدسف
 0000 اللا نع ةلابثرلا" ىوعد ىف. .قدانصلا نإ || ذأ ةداعلل كرا نوكت نا
 ىرج قيرطب هقدصب مزجلا لصحب ةزوصملا روهظ ]| هتلع لددقو هنود نام
 روهظ ببقع قدصلاب علا قام ىلاعت هللا نأب ةداعلا | ثلاثلا ةداعلا فالحب موت
 كلذو هسفنف انكمت ملا قلخ مدع ناك ناو ةزسملا || دب ىلع هروهظ نوكيذا
 000 ا لإ ةعاطا زم سك دما سن 1217 ||| السلا ةوبنلا_ دي" نم
 كتداع فلاخف اقداص تنك نا كلإل لاقمث مهلا كلما |] هب حمص دقو هل قيدصت |

 لع ةعامجلا لص لعفف تارم ثالث كناكمنم قو || !داقم نوكي نأ عبازلا
 0001 نانو هئلاق ةقدصب ىداح' ىرورت | لبق ةدامش لذا ىوعدلا
 مل دحا لبج نأب انطك ىبطقلا املا لوصح ىفانبال 0 . ١ : بذكلا ةيآ لواطتم نامزب ىقعلا زيومملا ىنمع ىتاذلا ناكمالا ناذ هسفتىف انكم ||| ان جامو ىوخلا ظ
 لعنا لص#< ائهه اذكف هسفن ىفانكمم ناكناو ابهذ بلقش ظ 9 5 0 2
 سحلاك اعلا قرط دحأ اهمال هفاثلا بحوع هقدصي | 00 دع دلوق هيلع

 6٠ حدشالو 2 قتفك اقدصت دعبل فلا اذا ىوعدال اقفاوم نوكينأ سماخلا نيركمملا

 اذهقطن ىنزجم لاق اذام هلايذكم نوكيالنا سداسلا رحملا قلفو ىوعدىدعب لبجلا
 | ىدحملا ظفانيطرسشلا نذه لعلددقو هقدصن مه. ذك علدادناذ هببذكتب قطنف داجا ظ

 أ نيركنملا زيي هحو ىلع هلوق هنع حدفي ا” ةضراعم ردعتب نا عباسلا تفرعاك امهنود

 | ىلاعت هلئانأب ةداعلا ىرح قيرطب هلوق ) زاحعالا ه ةقشقح 2 هلثع .تاسالانع ١

 ( قاخم ر 5

 ةداهشالو هاوعد] ادهاش هلعح اعف ةضرامملا بلط ىدحملانا نم هتلادجر لاقام ىلع |
 ا

 ظ
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 م4 اداب ٠

 ةزستماروهظدنعةوبنا: قدصب ]علل ةديفملا ةداعلا نأبرعشم همالكر هاظ (حلا علا قلخم
 مولعلا ميج نوكي نا مزلالاو لطاب كلذو كلذدنع الا قلخم ةيراجلا هنداع ىه

 بذاكلا دب ىلع ةزجسملا قاخن' قحلا لب اندنع ةيداع ةثالثلا بابسالا ىلا ةبوسنملا

 ملا لوصحم ةلماحلا ىه ةداعلا هذهف ةداع معنتم هنكل القع انكمم ناكذناو

 اونو القع كلذ عانتماب لاق نه مهنم نا ىلع ةزمسملا ةدهاشم دنع ةودلا قدصب

 (عاكلذىف حدشالو هلوق ) دصاقملا حرشىف اهف لوقلا- لصف ةفات# لوسا ىلع كلذ

 لالدتسالا قيرطبال ةرورضاا قيرطب ةزومملا ةدهاشم دنع للص كلذ نال

 هلوق ) كلذ قيقحم تفرعدقو تاجشلا مفدوتالاّم>الأ ىنن ىلا هيف جات ىتح رظنلاو

 اهنم الكو كحوزو تنا نكسا هلوق لثم ( ىهنو صادق هنا ىلع لادلا باتكلابف

 هو اجدع ثان ادع: ريع مارخ ع ةدرحل | نيوك ناكل للا كلذف حدشالو

 ةرجختلا هذه ا!برقت || بذاكلا قيدصتل اهنوكوا قيدصتلا ضرنلال اهنوكوا
 اذهو نيملاظلانم انوكتف مملاىف حدشالاك ةيلقعلا تالاتحالا نم كلذ ريغ ىلا
 ىلع لد متول لالدتسالا !' ةزارحلا مدع ناكما رانثلا ةرارح ىسحلا ىرورضلا

 نه هجورخ لبق هتوبن | ءاسالالواو )لا هنممزاي اهمدع ردقولهنا ىنمع رانال
 ىلع نورثك الاو ةنجلا || ( !- وديلع ىلاءتهللاٍلص د مهرخآو مالسلاهيلع مدآ
 كلذىف اوكسمتو هفالخ || دق هنا ىلع لادلا باتكلابف مالسلا هيلع مدآ ةوبئاما

 لقملا اما لقتلاو لقملاب | وهف رخآ ىنهنمزوف نكمل هنأبعطقلا عم ىهنو عا
 ةما كاذ ذا هلنكيل هنالف || لع هتوسبن راكذاف عاجالاو ةندلاب اذكو ريغال ىلا

 اكساولا الاي رالاو |( 2 اة ل ا
 ىلاك..اسرا ىلاعت هلا هل لاق نموه مالل اهءلعىبنلا فيرعتىف اولاق اذهلو دوهعمريع الدم

 ةودلاب.ءابتجاناديفب مث ةلكناف هيرمايت>امث ىوففهلوقف لقنلااماو اذكموق ىلاوا سانلا

 ىحولا نأب اضيا ضرتعا دقو ةنجلانم هجورخ دعب نوكيف هترداب هنمردب امدعب ناك

 اهتوبن روصتنالو ةيآآلا هيعضرانا ىسوه ماىلا انيحواو ىلاسعت هلوقل ةوبنلا مزلتسيال
 ةظقيلاىف موظنملا مالكلا عام“ وه مدآ ق>ىف باتكلانم موهفملا نا هباوجو

 أ ولملا ىحولاو رهاظلا ىحولاب ىمملا وهو ةيرآلا نكسا مدآ اي انلقو لاق ثيح
 ىنمملا ءاقلا اماو لوسرلا صاوخ نم كلذ لعج امعر لب ىبنلا ريذل كلذ تثملو

 , دارملا وهو ةغل ءاحنالاو ىحولا هللاشو مانملاىف مالكلا ءامساوا ةظقبلاف عورلاف
 ' اعطق ه. صت ريف ريسفتلا بتك ىف هب حرصام ىلع ىسوم ما ّقحىف دروامع
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 لوالا لصاح ةئالث هوجو اهيلع لدتسا دق 6 مالا هيلع دون امأو هلوق ) |

  ةوبنلا ىعدا هنالفإسو هيلع ىللاعت هللالص دحم ةوبناماو ةزجحا 7 كسلا |
 ا اماو رتاوتلاب لع دقف ةوبنلا ىوعد اما ةزجصملا رهظاو || ديضت تفرع اك اهناف
 | ىلاعت هللامالك رهظا هناامهدحا نيهجولف ةزجسملا راهظا || ىتدملا قدصب بلا
 هتضراعمنع اوزجعف مهتغالب لاكعم ءانلبلاهب ىدحنو || وةيداملا ةرورضاإ
 , اورطاخ ىتح كلذ ىلع مل أهتعم هنم و لالالا نانا لبلع
 ةعراقملاىلا فورحلاب هتضراعملا نع اوضرعاو ا تالامكلا فانسا ند

 نه هلا ىلع اعطق كلذ لدف هيناد, ام 'ىثب ناينالا : 7 0 ا ل ل ل ا وسلا | سووا ىلع ةيلعلا
 | ىلاعتهتلا لص ىبنلا ىوعد قدص هب معو ىلاعت هتلادنع || هده نا“ دن قاس هللا

 , تالامتحالا نء ”ىث هيف حدقنال ايداع الع سو هيلع || لوصح لس ول تالامكلا ظ
 . امهيناثو ةيداعلا مولعلا رئاس ناش وهام ىلع ةيلقعلا | ىنلاريفل اهنم دحاو لك

 | ردقلا غابام ةداعلل ةقراخلا رومالا نم هنع لقن هنا ىف ةبش الف مالسلا هيلع |

 | تناك ناو رتاوثلا دح ةزرصملا روهظ ىنعا هنم كرتشملا
 اذ لات كنا قجر لع ةعامتك اداحآ اهلصافت
 | ناكناو رئاوتلاب تبث امهنم الك نافذ متاح دوجو
 | ريسلا بتكىف ةروكذ٠م ىهو اداحآ اهليصافت

 | اهضدحا نيهجوب .هتوين لع رئاصبلا بابزا لدتسي دقو
 البوب ةوعدلا لاحو ةودلا لبق هلاوحا نم رئاوتام
 همادقاو ةمركحلا هماكحاو ةمظعلا هقالخاو اهماعت
 ْ عيجفف ىلاعت هنأ ةمصعب هقوثوو لاطبالا مجح# نيح

 ظ دج ثيحن لاوهالا ىدل هلاح ىلع هنامثو لاوحالا
 هيف نعطلا ىلع مهصرحو مهتوادع ةدش عم هٌوادعأ

 ظ عانتماب مزح لقعلا ناف البس هدف حدقلا ىلاالو انعطم

 | ىلاعت هللا عمج ناو ءاسالا ريعىف رومالا هذه عامتحا

 | هلهع مث هيلع ىرتش هنا لعب نم قحىف تالامكلا هذه
 01و نإكالاراس لع هئيدر وطب ةحسنزسعو نال لكلا هيف دحو لصح اذا ظ

 ظ | امهينانو ةمايقلاموب ىلا هنومدعب هراثآ يحيوهنادعاىلع | 0 ا نر ظ

 « ىعدا هنا » ىنالا ناهربلا يباب نف ةزجعملاب اهتابثا اماو لضفا ءايبنالا |

0 

 ىلاعت هيلع رتفم وه |

 اه اندحو اهاتلصفو ةودنلا

 مالسلا هيلع هل ةلصاح

 قدصو هنو انمكسن

 ىزارلا مامالا لاف ءاوعد
 باب نم رهاظ ناهرب اذه |

 ةوبنلا ىممناف ىلا ناهربلا |
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 خيي بيب بيبا -تلببيببئلئئئب ب ب ببييببببملا

 مالسلاهيلع ىسعزأ ثيدحلا ىف درودقليقناذ(ماكحا بصنوىحوهلانوكيالف هلوق )١
 سل هنأب بيجالاحلاىف ديزب وةيزجلاعنصيو ريزتلا لتقو بيلصل ار سكمفالدع امك لزني
 ريزنخلاناذ اتاي دىلعدنا رهاظف ريزتللا لتقو بيلصلار سك اما ماكحا بصن كلذنم 'ىثىف

 مهل باتك الموق رهظا نيب ميظعلا مالا كلذ ىعدا هنا
 ماكحالا ههلعو ةمكحلاو باتكلا مهلنيبو مهعهةمكحالو |

 سانلانم اريثك لك او قالخالا مراكممتاو عيارشلاو |

 لمعلاو ناعالاب ملاعلا رونو ةيلعلاو ةيلعلا لئاضفلاىف. |
 ىنعمال و هدعواك هاك ئبدلا لعهد ىلاءتهتلارهظاو حلاصلا |

 همالك لد دقو هتودنتيئاذاو كلذ ىوس ةلاسرلاو وشل |
 ثوعبههناو نييبنلا متخدنا ىلع هيلعلزتملاىلاعت هللامالكو ||
 ءايبنالا رخآ هناثيث سنالاو نبا ىلالب سانلا ةفاكىلا |

 ليقناذ ىراصنلاضءب معزاكبرعلا صتذال هتوبنناو |
 هنكل متنانلق هدعب مالسل | هيلع ىساعل وزن ثيدخلاىفدرودق |

 هيلازوكيالف تمن دقدتسيرش نالمالسلاهيلعاد# عباتي |

 ىلاعتهّللا لص هللا ل وسر ةفيلخ نوكي لب ماكحا بصنو ىو |
 هب ىدتقو مهمويو سانلاب ىلصي هنا عدالامث [سوديلع |
 .مهددعناب ىوردقو )ىلوا هتماماف لضفادنال ىدهملا |
 لئس مالسلا ه.لءىنلانأى ورام لع ( ثيداحالا شنب 0

 نورشعوعب راونلاةئاملاقف مالسلا ههيلعءاسالا ددعنع
 ناىلوالاو افلانورسثعو عبراو فاا اتثام ةياورىفوافلا

 مهنم ىلاعت هللالاق دقف ةيعسلاىف ددع ىلع رصتقال

 نمؤيالو ) كيلع صصقنم نم مهنموكيلعانصص#
 ركذناىا( مهنه سيل نممهيف لدينا ددعلا رك ديف
 وه نعم مهم جر وا ( مهد باع ارب ريحا ددع

 دحاولاربخنأ ىنعي مهد دع نه لقاددعرك ذنا )َ مهنه
 ك0 م

 تقو ةيزجلا مكح عشب هنا

 مالسلا هيلع ىسبع لوز
 فرسلااو امالسالاالا قسالو

 لاملا نال اهعضي اعا لقو

 مدحا هليةبالىتح حضيف
 ءامأ كلذو ثيدحلاو درو

 ةلقو تاريخلاو تاكربلا

 ىو تامالعلا عباتنو ةعاسلا

 هتاءءاهتنال كمل ءاهتنا لسق

 اهضرعيةي زا عضي ىنءم لبقو
 لب برحلابال رفاك لك ىلع

 براحم ح قبال ذا سلا

 وه ميلا لق لتاقمو

 هلوق اماو لوالا باوحلا

 . هلال يق دقف لالخلاىف ديزب

 نوكشف هلوزل دعب جوزتي
 مالسلا هيلع هلّةدايز كلذ

 ليق جوزتي مذا لاللا ىف
 ثيدح ءانثاىف درودق هنامث

 ذا كلذك وه امسق ليوط

 هلوقن جوجأمو جوج, ىنعي مهلايعبدحال نادبال ادابع تجرخاىنا ىسيعيلا هللاىحوا
 هيلع افطعماكحالا ب صن نوكيو ماكحالاب صنت ىجولادارملا نوكينااما ىحودبلا نوكيال

 ىللصيمنا مجالا مثهلوق ) هيلعشيدحلاىفليادالوواتملاىجولا دارملا نوكيوا دارملل اريسفت
 168 سلعالللا راهن: اقناسلاب هلق ههنا طع ىوستتللاس كالا ص جدأ.” تنبأ :٠



 س6 007٠١ اح
 ا و 1 سسجب

 نمناكناود:الهتباهجحر لاق »َ ىلوا هتماماف لضفا هبال ىدوملا هب ىدتشو مههؤاو سانلاب

 لشارساىنبءايبناب هبدشتلا ةمالاءالع ةياغوةوبنلا نعلزءنمريغ هنكل مالسااهيلعىنا| عابنا

 ىسيعلزنيف ةالصلات مقا اذافوفصل نووي لاتقل نودعي هامتيبف ثيدحءانثاىفدرودقو

 ةالصلاكلتىف مهمؤي مالسلاهيلع ىسيعناىلع ليلد اذهىفو هللادجرلاق مهمأف مس نبا

 م«ءادتقالاو مهلوسر ةنسذخال مالسل اهيلع ىسدعهددعق ءانعماولاق ثيدحلال ها نكل

 ثيدح ىف مكنماماو مكف ميرم نب ىسدع لزئاذا متئا فيك ثيدحلاىف درو دقو

 مليم نب ىسع لزتف _خآ
 لصف لامآ مهريما لوقيف

 مكض» نا ال لوقف ان

 ةفركت ءارسآ ضعب ىل-ع

 اولاق ةمالا هذه هلا

 لوصاىف ةروك ذملا طئارسثلا عيج ىلع هلاقشا رب دقت ىلع

 تايداقتعالا باب نافلاب ةربعالو نظلاالا دشال هقفلا

 لول! ناكو ةياور فالتخا ىلع لّقشا اذا اصوصخ

 ضمعب ناوهو باتكلا رهاظ ةفاام ىلا ىضتّشام هبحوع

 مقاولا ةفلاخع لمت«و مالسلاهيلع ىنال ركذمل ءابنالا
 نه ىنلا ريعوا ءاسالاريع نم مالساهيلع ىتلادع وهو

 ةدايزلا لمى ال لول دمىف صاخددعاا مسانا ىلعءانب ءاببنالا

 ( ىلامتهتلانع نيغلبم نيرباوناك مهلكو ) ناصقنلاالو

 الثا ( نيكان نيقداص ) ةلاسرلاو ةوبنلا ىنمم اذهنال
 ءاببنالاناىلا ةراشا اذهىفو ةلاسرلاو ةثعبلا ةدئاف لطرس

 .عيارسثلا سماب قاعت ايف اصوص> بذكلا نع نوموصءم ج ىلع هلاقشا ريدقتىلع

 اماو عاجالابف ادماما ةمالا داشراو ماكحالا غيلبتو 0 م

 بونذلا .رئاس نع مهتمصع ىفو نيرثكالا دنعف اورس ةلابلا ءلطمضإ او نقلا نو
 هدعبو ىحولا لبق رف كلانع قاوم ما وهو ليصفت ادع اما 97 ) مالسالاو

 ةيود لا انالخ روهجلادنع رئاكلا دمعت نم اذكو عاجالاب

 هنأ ىلع ةلالد نيئدلاىف

 مالسلا هءلع ىسبع مههؤيال
 هيلع دي ةما نم نوكيالو

 هنيدلاررقم نوكي لب مالسلا
 ةازتع هتماأ' ىلع انوعو

 هلوق م2مالسلا هلعملة فلخلا

 دنءف اوهساماو عاجال ابف

 « اعاو » ىنعةزملا تلددقذا لاسرآلاو غيلبالاب قلعتي ايف بذكلا ىفاذه « نيرثكاالا

 / رودص زوجف هنورك ذتبو هنودمعاعاهصصخ ركبابا ىضاقلا نكل ةيعطق ةلالددف مهقدص

 مهتوصع ىلع: زيعملا ةلالدال هناىلعءانب ةيغلبتلا رومالاىف انايسنوا اوهس مهنع بذكلا

 ىذلا ليصفالاى لع بونذلا رئاس دادعنم هنا قحلاف اهادع امف يذكلا اماو كلذنع

 فالخ عمو اوهسوا ادع ( هدمبو ىحولالبق رفكلانع نوموصءم هلوق ) ىنأي

 لكح ناب مهلوق مم بونذلا رودص اوزوج جراوحلا نا ريغ كلذف حررص
 00000 0 ا 20 02 دج #7



 سي ١7١ زم

 نم نوققحماذ ( لقعلا وا عمسلا ليلدب هعانتما ناىف قالحلا اعاو هلوق ) رفك بنذ

 هنآل القع عنتعإ هنا ىلع ةلرتءملاو عاجالاو عمسلا نم دافتسم كلذ نا ىلع ةرعاشالا

 هيلع كلذ زوجي الف انالذ+ لب افطل ةثعباا نوكيالف دايقنالا مدعو ةرفنلا ىلا ىدؤي |

 لان امو هيلا ةبسنلاب ّلصالل اكرث نوكيف فطللا هيف عفنبال نم مهيفذا لكلا قح ىف ىلاعت
 زاوح مزاتسي رودصلا زاوح نا هاو هفداسفالو روهيظل امزلتسيال رودصلا نأ ند

 اذكو هلوق نم ىا ( هلكاذه هلوق ) دسان دسافلا موزلمو ةيداءلا ةرورضلاب روهظلا
 ك6 15771 يري يريشُش9يْيْيْ سا تتسي575ْ 5 57ُْتب71ْاْا 2 بيب

 ١ انه ىلا رئابكلا دمعت نع اوهساماولقعلاوا عملا ليلدب هعانتما ناىف فالخااعاو

 اما عدم ق“او 20 روهملادنعادعزوم“ رئاذصلا اماو نوزئكالا هزودت

 0 / 0و لدام الا قافتالاب اوهس زوو هعارلاو ىئابعلل اذالخ

 ب 0 0 ىجولا دعب هلك اذه هنع اوهتذف هلع اوهش نااوطرتشا

 همأ ىبزىف ناسنالل بنذ ٍ 0 ا
 عابنا نع رفتأي عبطلا نكل | -*-د ةريبكلا رودص عانتما ىلع ليلد الف هلبق اماو

 اوزوج مهنكل هلوق)نرلا || ةرغلا بجوتامعنم قطاوتنمبلا ةاصمتوقإلا ل

 ءاقلا َح مالس اللا راهظا هدعاو ىحولال بق ةريكلاو ةريغصلا رودص ةعيشلا مو“

 هناب درو ةكلهتلاىف سفنلا || | 1١ - يره ادا هيمس رمتكا راهطا اوزوج مهنكل
 ةوعدلا ءافخا ىلا _ىشخ ]| ةيصعم وا بذكب رعشبا# مالسلامهيلع ءاببنالا نع لقن

 تاتوالا ىلوأ ذا د قارطب ناك امو دودرأ دا قيرطب الوقنم ناكاذ

 ةوعدلا تقو ةنئقتاب : ع
 / ” "٠ | ىلع لومثالاو نكمانا هرهاظ نع فورصف رتثاوتلا

 تاق وأ ' قفاؤملا ' نوعل 0 ا
 0 ل بتكلاىف كلذ ليصفتوةئعبلا لبق هنوكو ا ىلوالا كرت

 هللا نممالعاب فوحلاا عفر زوجي هنأ نم لاشامو كالهلا فود ةدشوب نوعرفو دورعأ

 اهمالعافيكف ةمزالريغ ةمصعلا نادءاوف سانلا نه كمصعي هتلاو انس قحىف لافاك

 راهظا مهدحا نه عمسولو مالسلا مهيلع ءاببنالا نم اعرف اولتق رافكلا نا ىرتالا

 مزلي ال رخآ لمح هل ناك نا ديرب ( نكما نا هرهاظ نع فورصف هلوق ) رقفكلا

 آلاو ةلدالا نيبامج رهاظلا فالخ ناك ناو هيلع لمحءاببنالا ىلا بونذلا ةيسن هنم

 ةوعدب ضو-ةنم اضيأو



 س ١7١ مس

 '011] لقادلا لع واثاكع وا اوهس ةردسلا لع وا لوألا كزت هلا: لع لمضف
 فرتقا مالسلا هيلع هناىلع هرهاظب لدد كرهظضقنا ىذلاكرزو كنع انمضوو ىلامتهلوق
 بنذلا ىنمع انهه رزولانا لسنال لوقنف دركي رمعي ةرهظ ضافاو:امذ ىآ ارو

 ناكام دارملاف اهرازوا برحلا عض: ىتح ىلاعت هلوقىف ا” لقألا ىنمع لمعتسي دق ذا

 ىلاعت هللاب طرششلاو هم ذكت ىلع هموق رارصال طرفملا برحلاو ديدشلا ثلا نم هاش

 ىرالامالسلا هيلع ه'مدل ماظعتساارزو هتيمستو ىلوالا كرتنمدبكتراامدارملا نكل هانإس

 دارملاوا كلذا ليوهت هرهظ ضاقنا كلذكو نيبرمقملا تائيس رارءالا تانسح نا

 ةفورصم لوالا هحولا ىلع ةياآلاذ ةوبنلا لبق هنم ناكام وا ادع وأ اوهس ةريغصلا ؟
 ةيلكلاب اهرهاظ نع اهحارخا اهيف سيل ذا رخالا ءوجولا فال اهرهاظ نع
 بس ةمالا ةيريخ نا ك.شالو هلوق ) اهرئاظن اهيلع سقو ريدتف

 0 رايك
 كلذو ندلاف مهل اك بس ةمالا ةيريخ نا 0 ا 1 8-1 نبدا ْى مهل ص
 لامك عب 1 ةمالا ىلا ةيريخلا فاضا

 سس للا

 هلو لالدتسالاو هنوع ىذلا مه
 لدنال هنال فيعض ىلر خال و مدآ دالوادس انا مالسلا هيلع
 هدالوا نم لب مالسلا هيلع مدآ نه لضفا هنوك ىلع
 101 شاب نولم اننلا ىلاتت هللا دابع ةكئالملاو )
 ذل اكو لؤقلاب هنوقسي آلا ء ىلاعت ةلوق ةلغ لدام

 0 نّورص ىلا و

 ةلهوذ ىا ُهَفأ هنأ ثءح نم

 شفخالا لاق نردلا

 ةما ريخ مك ىلاءت هلوقىف
 ا عب

 1 ف كك: 2 حلا كدر -ىا كما لما تيرا

 «الو» ندلا ىف 0 بسن ال نوكينا زو ةمالاةيريخ نا نم مهوتام لع *هان هو
 نوكيف مثالا ريخ مالسلاهيلع هتمانا ىلعةءركلا ةيآلا تلد لاق نممهنمورخآ هجوا لب
 لضفا ةنوكى ع لد.ال هلوق ال لمأتف هتما لضفل ىنلالضف نال ءاربنالا ريخ مالسل هيلع
 هيو مدآ نباىف اك عونلا ىلع هدالواو مدآ دلو قالطا ىلع فرعلا نايرطو( مد 1 نم
 ام كلذ نال هنم لضفا وه نم هدالواىف نأب لوقلا اذك و هفعض نع هجر الف !سول
 هنا لبق دقق يذك د قف ىتم نإ سن وبنم ريخ انأ لاقنم مالسلا هيلع هلوق اماوديف فلتخا
 ىنعمو بهذملا نيب قيبطالا نع لزمع هنكل نسح اذهو مالسلا هيلع هنه عضاوت
 اهيف نه تربخو رادلا تلخد تاق ذا ام مالسا| هيلع ىبنلا ريغ دارملا ليقو ثيدحلا
 ةلاسرلا ىف ةيريخلا ىنن دوصقملا ليقو فءعض اضيا هيفو ملكتملا ريغ دارملا ناف
 هللا يك ال لاش نا برق الاو هدعب قخالو ةحردلاو ةيئرلا ىفال ةوبنلاو

 سفن ىف عش نا ةيلظم ناك ايضاغم هءاهذو ةغوق ىذأ ىلع هريص ةلق نم ىلاعت

 ( مهدحا )



 م 7 »>>
 ريصل ىلشنا هباعا لاف ىتواام ىتوأول ىت> امنع تيناو هنماريص دشا هنا مهدحأ 7

 لسا دقماللاهيلع سنوب لعلةدساف نظدنا نيبوكلذ نع مالسلاهيلع لاي و 2 ول
 توما كنيلسك نكن الو ىلا_هت هلوق ىنعمو ناد هيلع ريصلل ناسنالل س 1

 ىضتقتال مالسلاهيلغانبب ةيلضفاو هللا ىغفام باستك او هلثمىف عوقولا ن ع 0

 رو ريعبلا رمسح نم نونءاال ىا نو مس لور )ب ةتبلا هلع ربصلا قيطينا ظ

 امهنيب عج طب لاحم هلوق )نورتشاال راهنلاو لمللا نوه -: ى» .:هلوقك وهف ىنعا ىارسعساو

 موك ىلاارظن نالطبلا ناك 1997
 ىلا ارظن ةلاممسالا وتان |

 هلوق ) ىلاعت هملا ةفاضالا

 ( مهلاحىف ريصقتو طيرش

 1 ةثونأ الو ةروك د نوفصوال ) . نورس الو

 ْ مانصالا ةدبع معزامو لقعهملعلدامو لقن كادي دريملذا

 | ل وقنااكرهنأشىفطا رفاو لطاب لا ىلاعتدللا تاب مهنا

 ةاسو فكلا كت ريذق يدمدجاا لان نحاول[ نأ |
 ردم نم طع | ثكنات لاؤ يسقو يرق اتا ىلع تلددق رهاوظلا ناو 32 نيل 0 2 6 8 و
 تاعاطلا ىلع مهتبظا وهو | انلق مهنه ةياتثسأإ ةك ليلدب ةكمالملا نه ناكو سلبا

 مع للع اوقفنا ظ اشح ناكو ةحردلا ةعفرو ةدابعلا بابىف ةكئالملا ةفص

 نماضيأ رذكلا ريغ 0 توراهاماوابيلغت مهنمه"وانثتسا مح“ مهند اهفارومتمادحاو

 ليلدب هلوق : يمال ةريبك الورفك ام«نعردصيمل ناكامام,ما جالا تورامو

 ناذ 2 مهم 00 ىلع ءايبنالا بتاعياك ةيتاعملا هحو ىلعوهاعا امهسذعتو
 جارحاالو جارخا ءانثتسالا || رمسلا ناملعيو سانلا ىلع ناظمي اناكو ةلازلاو وهلا

 0 5 0 رجلا مامتىفر فك الو رفكتالف ةنتف نئاعا نالوقبو ا

 2-2 ا ىلع اهلزنا بتتك ىلاعتدّتلو )ب هبلمعلاو هداقتعا ىف لب |
 م4 2 هل لك ناو كس سس سس ٍ تمي يسال

 ءاضتتسالا دبس 2 نا ارراو || كو ( هديعوو هدعوو هيؤتو هسا اهيف نيو ايا
 هيلا راصي الف هيف زاحم

 دعستالاكعنمامىلاعت هلوش بتوعىتحةكئالملل دوهعسلاب مالا هلوانتدقو فيك 6 د

 ةي الاركحلا ريرقتىفظحال ( هءرممانعقسفف نحلانم ناك لبالاناق هلوق ) كنساذا ٠

 ةكئالملا نم عون نهناك هناوأ انح ب تلقا هنا ىعع راص ىلع ناك ل+و هنود ىلع 0 ظ

 رفك امهنعردصي ناكلمامهن ا قلاو هلوق) ةلالدريغنم رهاظاانع لودع نجلا ىعسم |

 لزتادق لب صاعملانمءريعال وهب لمعلا الو رحل | ريث أدب داقتعالا امهنم تبشوملذا 5 ةريك الو ظ

 ريغامهنم نكي 1 وءاقوتو هبدجم نم وم نمودد لعو هلعت رفاك نف سانال ءالتبارحمسلا ١ امهيلع ِ

 1 جلا وتاج اروح صح ا جا دم ل وج صج محمص ع د يع عقل دج 0 ا ا ممم اا

 هس بسس سوس سم عييوس سس سلا



 ه# ابو ظ-

 ىهاعاةرثكلاوةيازاةدحاو ةفصدتلا مالكن' تفرعا ( دحاووهو هلوق )ىلاعت هنذاب ملمتلا
 هددعتسداراو ماسقالا كلتىلع ةلادلا ظافلالا فو اهرابتعاب هليصافت ىلا هماسقاو هتاقلعتيف
 ءورقملا رظنلا ىف توافتلاو ددعتلا امو دحاو وهو ىذلا ددسعلا ىلا ءزكت
 مث نآرقلا وه لضفالا ناك رايتعالا اذهبو عومسأاو باتكلا ردص ىف هتفرع
 هللا مالك آرقلا نا اكروبزلا مث ليحنالا مث ةيروتلا هداحأ لصافت هنو افتبو
 ةءارقلا رابتءاب مث ليضفت هيف روصتءال دحاو ىلاعت ىلع باوشلا بترث ىف
 درواك لضفا روسلا ضعب نوكينا زوحي ةباتكلاو اهتعالب ىفو لب امن ءارق
 عفنادنا ام لضفا هتءارقزا ليضفتلا ةقيقحو ثيدحلا ىف لاق نه لوقو اضيا
 ا ةكدقبتكلانا مثوثكا هبت قام ةتاركدو || بدق بسلا اذه نأ
 ىللاعت هللا ءاشام ىلا مث ءاعملا هصشب ةظقملا ىف ىلاعت ( اءدتبم نوكي هلوق ) 0 لا ا
 هركنم نا ىتح روهشملا ريخناب تبا ىا ( قح لعلا نع ل نع احراخ ىأ
 ىلع ىنتبباما هتلامممسا ءامداو هراكتاو اءعدتبم نوكي ىف اذه رفكي الو للضي
 تاومسلا ىلع مايلالاو قرخلافالاو ةفس الفلا لوصا اكيسفلا لع جارت كلا

 رخآلا ىلع محام لك لع مصب ةلئاق* ماسجالاو 25 75 ا د

 ىلاةراشاةظقملا فهل وقف اهلك تانكملا ىلع رداق لاتمتلاو رفك وهف جارعملا لصا
 نعىورام ىلع مانملاىف ناك جارعملا نا معز نم ىلع درلا دي

 انج كارخلا قع قع هناا هنع ىلاعت هللا عر ةيواته | 2 او هلوق ) هبف مالعلا
 اهنع ىلاعتهللا ىضر ةشئاع نع ىورو ةحلاصايؤر تناك ةياآلا ىف ىا ( دارملا ناب
 دقو جارملاةليلمالسلاهيلع ده دسح دقفام تلاق اهنا ايهنيإ اج نيملاب ورا
 سانللةنتفالا كاني رأ ىتلأإي ٌورلا انلمحامو « ىلاعت هللا لد ناو إلا ان كد

 هدسج دقفام ىنعملاو نيعلاب ايؤرلا دارملا ناب بمحاو
 حورلل جارعملا ناكو هحور عم ناكلب حورلا نع

 مانملا ىف جارعملازا ىتحالو طقف حورلل ناك هنن معز نه 00 ةدهاشم نع هب ىلع درلا ىلا ةراشآ هصخم# هلوقو اهج دسجلاو بك
 صااوركتاةرفكلاو راكذالا لك ركشامم سدل حوراابوا 1 نما و
 || ببسب » نينسسمح هثمم دعب هيلا ىحوبنا ىلقو ةئعبلال بق ناك جارعملانا ليقدقذا تبخل 0 ل هدو مهن ليديا اودترا دق نيلسملا نم ريثك لب راكنالا 3 رمل 00

 ( لبقو )

 للصيال هنا لبق دقف اهنع
 ثدحنإ ذا جاممح الل
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 | اهنعهتلاوضر ةشئاع جوزنوةّسب ةروعملا لبقلوالا عسب رنمنبرسثعو ع. هلبقناك لمقو
 عصعص نبا كلام ءاورام ناجارعملا لاقنم مهنمو نسلاةثيدح اهجوزتدقو ةريملادعب .

 رذوبا ءاورامو ريسلاو قاربلا ركذ هبف درودقورحلاوا مطحلا نم ةظيقلاىف ناك وهو

 ركش لو هتكسم ناك ذا هسفن ىلا مالسلا هيلع هفاضااءرو ”ىناهما تدب نم مانملا ىف ناكو

 ليئاربجنا لب قادبلا هبق ١ عز نم ىلع درلاىلا ةراشا ءامسلاىلا هلوقو كلذ بدسب
 هب جرخو هديبذخأف ءانأ || قطنامىلعسدقملا تيىلاالا نكيمل ةظقيلاىف جارعملازا
 تاوبشلاىفهلوق لءامكلاىلا | فالتخا ىلا ةراشاهتلا ءاشامىلا مث هلوقو باتكلا هب
 هلوق )ةحابلاىا (تادللاو ]1 ىلالمقو شرعلاىلالمقو ةئإلاىلا لدقف فاسلا لاوقا

 3 00 ( هلبكنع || ديما نموهوءارسالاف ماملا فرطرلاليقو شرعلاقوف
 ا ل 0 | جارعملا و باتكلإب تبن ىمطق سدقملا تديىلا مارحلا
 0 4 : ا ١ شرعلا وةنملا ىلاءاعسلا نمو روش مءاعسلا ىلا ضرالا نم

 ةلالد.. منياموهو .ةناحا ظ ىأراعا مالسلاهيلع ىنلازا محصل مث داحآ كلذ ريغوا

 يس نياذكلا 2 3 وهىلولاو ( قحءايلوالا تاناركو ردا هنر

 ب - نع ىود | ىف كامهنالانع ضرعملا ىصاعملا نع بنتحملا تاءاطلا ير دود د قا تطاول (نكمرم متيم انتر 3 فاق
 نمةداعلل قراخ صا روهظ هتماركو تاذالاو تاوبشلا

 ناعالاب انراقم نوكيالاف ةوبنلا ىوعدل نراقمريغ هلبق
 انورقم نوكيامو احاردتسا نوكي حلاصلا لمهكاو
 ةماركلا ةيقح ىلع ىلءادلاو ةزومم نوكي ةوننلاىوشلا

 نكمنال ثيح مهدسب نمو ةباصتام تك نش إذ
 ليصافتلا تناكناو كرتستملا صالا اصوصخ | ٠١

 نمو ميمنم اهروهظب قطان باتكلا اضياو ١ احآ

 ةجاحال عوقولا تويثدعبو مالسلاهيلعن اهل بحاص
 ةماركلا ريسفتىلا ريشيامالك دروا مثزاوجلا تايثاىلا
 رهظف ) لاةنادح ةدهةسملااهتاممز - ضعب ليصفتى لاو

 ةفاسملا عطقنم ىلولل ةداعلا ضن قيرط ىلع ةماركلا

 وه ومالسلاهيلعنامهلس بحاص نايتاك ( ةليلقلاةدملا ىفةدعبلا

 هئنع ريصيل روع الاعد هنا ظ

 تراصف ةم# ءاروملا

 ءاروع ةمه#] هنع

 هنوعسااع اضيا زاتع و

 نم رهظيام لثم ةنوعم
 باباساتع اولا للا
 هجرلو ءالملاو نحنا نع

 نا اولاق انهه ندهو هللا

 عاونتا ةعبرا قراوحلا

 | ةنوءهو ةماركو ةزدعم

 اورك ذل مهناكو ةناهاو
 ةناها هنال جاردتسالا |

  نيرلكتملا نمريثكه يلا ب هذاكمل لصاالاع ةءاراوهد ومو ليست هنالاما رحم لاالو ل 1 ىلا رظنلاب ظ
 نماهنابفقاولا بحاص ح رصدقف تاصاهرالااماو ةناهالاو جاردتسالا ىلا محار هنالاماو |

 1 قطان باتكلاوهلوق ) ءايلوالاةحردنعنورصقال ةوبنلالبةءايبنالاناذ تاماركلا لبق |
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 ببسريغنم قزرلااهدنعدحوورك ذريغنمتابحاهنا هيفرك ذ ثيح ( ميم نماهروهظب '

 هيلعايرك زلةزسعم كلذ لمح نازوجيالوةسبايلا ةلكتلا نم ىنإلا بطرلااميلع طقاستو رهاظ
 نبانم مع تلع املالاو مالسلاه يلع ىسدءل اصاهراالو هاوعد نراشومل ثمح مالسلا

 انورقم هتافصوهلاب فراعلادب ىلع قراخلا روهظالا ةماركال ىنممال هنا ىلع كلذ لصح

 شرعبىنا نايلس بحاصنا اضيا هيفرك ذو ةوبنلا ىوعدب نورقمريغ تاحلاصلا لمع
 ةمارك وهلبنايلسل :رسعم كلذ سلو فرطلا دادترا لبق ةدسبلا ةفاسملا نه سيقلب
 همساو املاء اقدص ناك ليقوناءلسريزو6 ايخرب نب ف صآر هلوق)رك ذام نيعل هبحاصل

 هيهللاءدبا كلموا ليئاربج ليقومالسلا هيلع رضخلا لبق هنالرهشالا ىلعلاق اناوموطسا

 ااذارآ لبق سقلب شرعب رهشالا لع امرين صا و || هوت ) هسفن نايلس لبقو
 بارشلاو مامطلا روهظو ]) ةفاسملا دعب عم فرطلا 5 قوسي لجانب

 لخداك ٠ هنافيرم قح فاك ( اهلاةجاحلادنع سابلاو || 0... مدا فد
 كلىتا ميسمايلاق اقزر اهدنع دجو بار حل اايركز اهيلع 00 0 0
 لقن اك ( ءاملاىلع ىثملاو ) . هتلادنعز» وه تلاق اذه || ىو 5 ان

 (ءاوهلاىف ناريطلاو )ءايلوالانم فاسلانم ريثك نع أ 0س * م
 ا 0 كلل نايقلو بلاطو ا نزف نع لقتاو || توك دئاهنالتفالإواةفاشم|
 ناكهنا ىورامكفداجلامالك اما (ءاميتلا ودام مالكو) 0 0 00
 | اهىهبست اعمع“و تثحم#ف ةعصق ءادردلاىلاو ناس ىدب نيب ا 0 , 3 1 -

 اكو فهكلا باعصال بلكلا ملكتكف ءامعلا مالكااماو 0 0 0
 لجدق 2ع قوس لح رانإب مالسلا هيلع ىنلانا ىور 0

 ثقلخاع اذهل قاخالىنا تلاقوهيلاةرقبلا تفتلا اذااهماع 58 250 ل

 00 0 هلوقكاضيا ردصملا ىلااني مالسل هيلع ىنلا لاقف لكتةرقب هللا ناس سانل 'لاقف ث را 1
 1 هت دهسا دانت هاتان فما 3 هنعدتلا ىضررعةيؤر لثم( ءايشالا نم كلذ ريغوإلا ذب تنمآ || امو هعدروامكلاهمئاعت أئدب

 « وهو » عصو ٍباوج نمديهل نكيل ح طرششلا ىنعم اهنمضتلو مفلس ىثرج ىل مببا
 نافتلخد اذاوةأجافملا ةلك لخدتااذااهباوجاهلماو اهباوجف ةءاجافملااذاوذال وخد

 هل نامز فرط نيبو اهدعبا ناكم فرظ ىهف دربملا بهذم وه اك ناكم فرلظ تلمح
 ىلاةفاضمة دف رظلا نع ةحراخ لمنا اماف جاحزلا بهذموه اك ناهز فرظ تامحناو
 بهذ امامساالافرحلء4وا اهيلءامدقماهل اريخنيب لمىيوءادشالا ىلع ةعوف ماهدعب ام

 نيبىف لماعلاو ةأجافملال اهنوكو اهتدايزب مكحوا ةمئالا محن راتخع وهو مهضعب هيلا
 نيبىف لماملا لمي دقو ةمنالا محن هركذ اذكاذاو ذادعبام نيهجولا نيذه ىلع

 يم )

 كا ممطاالاقكلاسلللل تكتل تتسم ؟©؟سس سس بسببي
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 5 00 رهظالاوتي راسل ةمارك كلذ لعج( همالك ةيراسعابسوملاوق ) ةأحاقلا سف |
 | هشيج هشدح يمال لاق تح ديو اهني هشدح ةمدملاق رين لا عوهو ْ

 كانهودملاركل لبجلاءارونم هلارب حن لتجلا لبجلاةيراسإب |

 0 ناكل كانا كو هب ررضديغنم مسلاهنع | |

 نوركُملاةلزتمملالدتسا م وىصحن نانمرثك ااذهلاثماودنع |

 1 والا نمتاداعلا قراوخروهظزاحولهنابءانوالاةماركل

 برشكو ةفاسملادعب عمدمالك ةيراسعامسو |
 ا

 ١ هلوق, باوجلاا ىلا راشا ينل اريغنم ىنلازيمت إف ةزسعملابهبتشال

 ١ ىذلاىلول!انهتاداعلاقراوخروهظىا (كلذنوكيو 2
 ظ ةماركلاءذه ترهظىذلا لوسرللةزجمم)ةمالاداحآن هوه .
 | ىلودنا زةماركلا كلن ىا 6 ام رهظي هنالدتمانم دحاول |

 ( رارقالا هتنايدوهتنايدىناقحم نوكيناو الاءلونوكينلو |

 ءسماواىف هلةعاطلا عم ( هلوسر ةلاسرب )بلقلاو ناسللاب أ
 مدعو هسفنب ل اذهىعداول ىتح هيهاونو |

 سمالانا لصاحلاو هدب ىلعكلذ رهظ. 1 وابلو نكي ةعباتملا |

 *.ه كلذ رهظءاوس ةزيمم ىنلاهلا ةسدلابوهفةداعلل قراخلا

 نءءولخل ةماركىلولا ىلاةبسنلابوهتماداح7 لبق نموا هلبق |
 هنوكب هلع نم دبال ىنلافهلبقنم كلذرهظنمةوبن ىوعد |

 اعطق همكح نمو تاداعلا قراوخ راهظا هدصقنمواسسن

 ةينامزلا ةيدعبلادارا هنكلءاسالادعب لاقنا نسحالاو

 | هيلعوسع صيصخم نمدبال كلذعهو ىنانيب' دعب سيلو

 ةراصل ا ىلغليضفلادش م ءدعب دونرعشب لكد يراولو مالسلا

 دشبمل ضرآلا هحو ىلع دوجوم وه رمشب لك ديراولو
 لعدج وب رم#ب لكدي ر اول ومهدي نءو نيعباتلا لعل ضفتا

 ظ
 ظ

 ظ
 | ن

 ا

 ظ
 ظ

 ظ «انيبن دعب ريشيلا لضفاو ) ىلول فال تازجستملا بج وع

 ٠ قيدسلا وا وب |2مالسلا هيلع ىسعب ضقتناة لما ىف ضرالا

 أ ةوملاق 5 مالسل ا هبلع ىنلاقدصوهىذلا ( هنع هللاىضر

 ١ قو واحلا اك مرألا لم رهاظ دوو مهل نكيرملام هنالاماو هريغ نال فالخهف

 شدجلا ةيؤركرمعل

 5 همالك صو كتدحح
 كارداالاةيراسل سيلوةيراس

 | هلوق رب دتف عع“ ىلا لصوام
 ظ قراخلا مالا نا لصاحلاو

 | ىنلاىلا ةسنلاب وهف ةداعلل

 ظ نمكلذ رهظ ءاوس ةزعم

 6 ةاكاعأ ل.ةنموا هلق

 هنوعد قالص ىلع هتلالدإ

 راشعالا ادمف هنوبةيقحو

 ١ تفرعدقتالاو4ةزج عج |
 اهروهظ بح زعم اةققحنا |

 | اهتتراقمو ىعدملا د ىلع

 | دال كلذ مموهلوق ل ىدملا
 هيلع ىسنع صصخق

 ىسيع م مالا

 ذوبحو مه مالسلا هيلع

 انسب دعب ءابنالا نم هريغ

 هللادج رهرك ذاممالسلا هيلع

 ظ ءاملعلا نم ءامظعلا نانم

 6 ءاس الا نم ةعب رانا لع

 | رضخلا ءامحالا ةرعز

 ا ضرالا ف " سانالاو
 | ءاملاف سيرداو ىسبعو
 | هيلع ىسيع ةايح نال اما
 ضرالا ىلا دفوزتو مالنا
 دق ةدم اهقوف هرارق:ساو

 حاصصأ| ثيداحالاب تب

 | ع موذهبشهبف قس ثيحم |

 (. للك ةيشاح ) 2« ٠١١ » 2 ( فاتععرشا 030
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 ناس دوصقءانأ ىنذمال مث 9 اقاطم ادوحو اند دع ندوح> وم مك مل تاقوالانم

 ةسلشأ ا سلا

 مالسلاهيلع ىنلادمب ءايحالا ةباعتلا لضفا ماو ةعبرالا ءافاخلا نيب ايف ليضافتلا

 ىف فالخلاو ءارملا رارق-او مهلئاضفو مهبقانم ىف حاصلا ثيداحالا نم رك ذامل

 مه مالكلا معىف ةمامالا ثحابم اوجردا انههنمو مهتفالخ ىفو مهلضفا نييعت

 مارملا لصح مالسلا هيلع هدعإ دوجوم رشي لكديرا ولف هدصاةم نع اهحورخ

 هجورخ مف ةمالا نم مهدعب نمو نيعباتلا ىلع مهلضف اماو مالكحلا ماقتساو

 هنرق نورقلاريخ ناىف دحال ةهش الذا ةباعصلا ىلع مهلضف نه مهش دوصقملانع

 تايرورضلاب قهلا داك ىتح كلذ رهتشا دقلب ةمالا لضفا ةبالاناو مالسلاهيلع

 ةبادصلا نيب ابف رهتشادق مهرباك او ةباتلا 8 ةعبرالا ءالؤه نوكاذكو ةيئايدلا

 مث ادحا 2 لدعنال مالسلا هيلع ىنلا نمز ىف انك رع نا لاق ىت> اضيا

 || دج نعو نامع 9 رع

 ىا ىبال تاق ةفينحلا نا

 ىنلا دمي ريخ سانا

 ركبت لاق 2 هيلع

 مث )ك اهتحوزا ة هلا ىدنع ناكول 00 هيلع 8 5 ةمالا لضفا 9 رى

 ا نادحأ صلخو هللاداع نم 6 ىشترملالغ ىحت را ىلع ةراوصلا ل 00

 .فادلاادحو اذه ىلع نيدجا مهيلع ىل اع هللاناوضر 3 ةفإلا لطفا مهلضفاف

 اونكح 1 كلذ ىلع ليلد مهل نكي ملوا هنأ رهاظلاو ظ 2006 مالاوج لضفا

 ةضراعتم نيبسناملا لئالد اندحودقف نحئاماو كلذ_| كلدب 0

 ( قورافلارع مث )ل ددرت الب جارعملافو ملعلت 0

 تاموصخلاو اياضقلاىف لطاءااو قملانبب قرف ىذلا
 هجوز مالسادلع ىلا نال ( نيروتلاوذ نايع مم )
 لاق.تتام املو موثاك ما هحوز ةيقر تنام املو ةبقر

 فقوت و ثكك ىا( معلت رع

 » دحنملو » ىباريع و كهل زاكو الا د> | ىلع ناعاالا تضىعام لاق مالسل أ هلع هناىوراك

 *ىتاهماتيب ىفاع ان ناكمالسل اديلعدنا ىو ردقف جارعملا ما ىفهددرت مدعاماو متعامل هنافركب
 نوبسالا ىللُده لاقو “ىناه ماىلع ةدقلاصقو هتليا نممحرو هن ىرساف ءاشءااةواص دعب

 تلاق كلام ماللاهياع لاقف هبوب “ىناهما تثيشتف دوعسملا ىلا جرضل ماقومهل تراصف

 لهجوبا هيلا سلس“ جرخت ىنوبذك ناو لاف مهتربخا نا كموق كيذكينا ىشخا

 له ىؤل نب بعك رششمماي لهجوبا لاقفأ ءارسالا ثيدحم مالسااهيلع ىنلا هربخاف

 هب نمأ ناكنممس ان دتراو ار اكناو ارسعت هسأ ر ىلع هدب عذاوو قفصم نب نك مهدت

 هقددصتااوااق قدصدقل كلذلاق ناكنالاةفهنعىللاعت هللاىخر ركب ىنا ىلا 37 شو

 نيبقرف ىذلا هلوق ) قيدصلا ىمسف كلذ نم دعبا لع هقدصال ىنا لاق كلذ ىلع
 . ٠ هسا اطعام ١ سور فطن يوك د يك

 ( قا )
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 قدصلا ةلكالا هيدءنبب ىرحالف ةداشلاروزو ىوعدلا لطارب هنونأيالفهنوباهيسانلا
 نه *ىشدب قلعت.امم ةلئسملا هذهد4 مو هلوق ) قملا لصفم ىلعالا هلصف قطنبالو

 فتقوتلا سيل وهبجوع لمعلل نيفرطلاد> اجرت ىلارطضن و نظاابهبف ىنتكت ىتح (لامالا

 ىتح لضفا مامالا نوكيزنا بجي الذا ةيوايندلاو ةذيدلا تابحاولا نم ”ىثب اليف

 لوضفملا ليضفتو لوضفلانع ازارتحافقوتلا ىلوالاذ ةباهتالالياضت فقوتلا نوكي

 هنعدهللا ىضر ىلع ليضفت ىلا مهنم ضعب لامدق لب © نامع ليضفتىف نيفقو"ماوناك هلوق )

 1 | نوكيالو لاعالا نم *ىث هب قلعتلامت ةلكسسمل هذه دن و

 لضخ دع :تاوئازالاا نع: تيئيرناوس ءيفا فرخ هيلا
 ةعاطلل ءاز> سيل هللا نم يقلل لع ىلع ناع 5 نسرتاؤطسلا

 لع اهترثكي لدتسي قح | ليت ةداملاو ةننلا'لها: كامالع نماولصت طا
 امن رعم ىف 0 / ف 1 نا هنا فاصنالاو نيئتللاةيحمو نيا

 اما ولما هجوم ا 8 ةملضفالاب
 لقبلا ةيعيومت نيفرطلا نه | هيت 1 ل

 ال اجرك ( تكا مسار اي 200 ا لولا
 7 1 ثيد نب دلا ةماقا ىف مالساا| هيلع لوسرلان ع موشن ان ىا

 عل هجولة حالا الا فلا
 مالسلا هيلع هللالوسردمب ةفالخلانا ىنمي ( اضيا

 مهيلع ىلاعت هللاناوضر ىلعل مث نامءل مث رمعل مثر كي قل

 لوسرىفوت موب اوءتجا دق ةباعتلا نال كلذو نيمجا
 مهيار رقتسافةدعاس نب ةفيقسىف سو هيلع ىلاعتدّتلا لص دلا
 ىلع اوءحاف ركب ىبا ةفالخ ىلع ةعزانااو ةرواشملا دعب

 داهشالا سؤرىلع هنع ىلاعت هّللاوضر ىلع هعيابو كلذ
 قفتامل هلا ةح ةفالخلا نكيملو هنم ناك فقوت دعب

 هلوق)أه> فقوتللو فاسلا

 ووذ هدعنأم ةرثك ديراناو

 مونم ددحاو لك لئاذظفزال

 هنامز لهال ةمواعم تناك

 فقوتلل قس لف مهتالاك |

 ىوس. هجو كالذ دعب
 مزجال هنازيرخأتا ضءبنع لوقنملاو اذه هتمدرب كحاهف لقعلا بيذكتو ةرباكملا
 ريدقتب واف ةك راشم هريغاوالا هدحال ىورت ةليضف نمامذا اضيا ىنعملا اذم ةيلضفالاب
 ةليضف نوكينا نكع هنا ىلع اهريغب صاصتخا اضيا هريا دحوب دقف امهداصتخا :

 ىب ةفدق س ىف هلوق ( ايت ةدايزاوأاهسش ىف اهفرشلاما ةريثك لئاضف نم عجرا ةدحاو

 تح ا شي للا 2 ا 23 2 ئ :تصصلسُشغلتل_ بت يب م تت تت آثآ

 ناك نيدلا ىفهيلصتهياغوهتباهم طرفل هن "اك و قورافلابهتيم-أ هجوىلاريشي (لطابلاو قحلا

 "دل لكنا نوه لوقا



 سك 1م. ال“

 ( هنمزاك فقوتدعبهلوق ) (مهارادلا ةلزنع ىهو ةدعاسىنب ةفيقس هنمو ةفصلا ةفيصلا |

 هللالوسرةقرافم ىلع نزملاوتب آلا نمهيشغامل داهتجالاو رظناللبق غرفتسل هنال كلذو |
 هسا سس سس سس سس سس سلا اف 0

 هنع ىىلاعت هللاوخر ىلع هعزالو ةباعصلا هيلع ْ 5 سو - ىلاعت 00

 ناكوا مهبلع ممحالو هنع ىلاعت هللاىضر ةيواعم عزاناك هيف لخدام' لحد لماةو قاف

 باعصاقح ىفروصتب فيك وةعيشلا تعز صن هقحىف | 7 2
 لطابلا ىلع قافتالا !سو هيلع ىلاءآهتلاىلص هللالوسر اهلمحوا ( ةتسنيب ىروش

 - 1008 ١' ل ل وعل 3 2 :
 اعد هتايح نم سيأ م ركبابانا مدراولا ص لاب لل اكرثو | تدك 5 2 لا
 الف رمعل هدهع باتك هيلع لماو هنع هللاىذر ناّمع || بسحب مهتماجب 3
 نا مهسماو سانلاىلا اهجرخاو ةفروصلا مخ بتك || كاذك اهلمج اعاو م ار

 نملانمياب لاقف ىل»ه ترم ىتحاوءيابف ةفيحصلاىف نملاوءيا 1| مهادع نميلضفا م« دنال
 مث هافالخ ىلع قافتالا عقو ةلخخابو رع ناك ناو اهيف 5 قحا مهناو
 نيب ىروش ةفالخلا كرثو هنع هللاوذر رع دهشتسا | مهقحىف لاقو مهريع نم |

 رييزلاو ةهطاو فوع نينجرلادبعوىلعو ناّمء رفن ةّتس | مالسلا هيلع هللالوسر تام |
 نيءجا مهياع ىلاعت هللاناوضر صواوو ىبأ نا 0 حس ايمو ضار مهاعوه»و

 | اوطرو فوعنب نجرلادبعىلا مهتسجت ىمالاضوف مث (] داراف مهنم دحاو هرظنيىف

 | هوعيابف ةباصلانم رضع هعيابو نامع راتخاذ همكحم || ىف هريغ ىأرب رهظتينا

 | دايعالاو م 2| ةفماولصو هيغاونو ءضاوال وداعا ظ مهةحىلاق كلذلو نيرعتلا

 عتج اذ 1 سمالا دارتونامع دهشتسامث اءاجا ناك و (] ةعبراو ننثا اومسقتانا

 هنع ىلاعتمنباىضر ىلع ىلع راصنالاو نيرحاهملا رابك | ناو ةعبرالا معه رك

 تابراحاو تافل 07 عقوامو ةفالخلاب ه١ وأود رصع هلوق ) ندحرلاد.ءهف مذلا

 00 ل ل فد عارتنع نكي تانفلاب ان + متو“ انو

 دارباو ةمامالا 1 ا لا 000 ةباعكلا نم ةعاجنا او

 تالوطملا ىف روك دف نييناجلا نم ةبوجالاو ةلئسالا ىلع ةرصنءرع ”اوتتماذق

 هيلعهلوقل ( ةراماوكلماه دمب مث ةنسنوئالثةفالخلاو ) 5 ش
 ص وضع كس 5 ممل هذ الخل او يور اا اسالك ه0 ع

 1 7 1 1 سا سا طفلا 0011
 « دقو » ةعسمدعىلع كلذلدف ناورهلا برحو نيفص برحو لخلا برك نيلسملا
 هتفالخىف عازل نعنكي 1 كلذناب باجاف مهقيسفتو ةباعتلا ليلضت مزلالاو هتفالخ |

 (« نكلب )

 ا

 و صظص0اااااااا0ايايايااااا# ب>>ب”بب ب ب ب ب يي يب ب جببب
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 ىنلا ةذو دعب تامهملا مها اوامجدق

 <. ةقلبذللا سف

 نامع ةل5 نم درقلا كرب هلع هلع و11 راق زي داهتحالا ىف أاطخ نع ناكلب

 | دارا لملو هلوق ) قشاالو للضيال داهتجالا ف 'ىطخلاو هلتق ىلع “الام هنا اوعزلب
 ةقيقح لاش ناب رقالاو ( ةفالخلانا

 هدعب نمو ةيواعذ سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسرةافو

 ' للا لهانال لكشماذهوءامماواكولهلب ءافلخ نونوكيال
 ةيسابعلا ءافلكاة ف الخ ىلع. ةفتما وناكدق ةعالا نم دقعلاو

 نا دارا لاو الثمزيز ملادبع نيرمك ةيئاورملا ضءبو
 نعليمو ةفااخلا رم *ىش اموشيال ىتلا ةلماكلا ةفالخلا

 ' مث نوكتالدقو نوكتدق اهدعبو ةنسنيش؛نوكت ةعيابملا

 ا

| 
ْ 
 ا

 نيدهلا تلال وءاداىفهللال وس رنعع ةبامنلا ىنعا ةفالخلاةقيقح

 واس دل اذ الملا بلح ىل !| كلدب لسولاو دخلا ناطاس ةعبان ريغ نم هدودد ةماقاو

 هيج ضارعالاو

 ةح 595 0 0 17

 ىمس ليلدب قلخلا لعوا
 ةنسلا لها تكدلم وهو ا

 | هناىف فالألا اعئاو بجحاو مامالا بصننا ىلع عاجالا
 ىلقعوا ىىم”ليلدب قاخلا ىلعوا ىلا-هت هللاىلع بحنله

 نم مالسلا هيلعدلوقا اعم“ قالا ىلع بحي هنا بهذملاو

 ةمالانالوةلهاج ةّتيم تامدقفهنامزماما فرعي ملوتام

 بصن مالسلاهيلع

 نالوماما لك توم دعباذكو نفدلا ىبعءوهدق ىتحمامالا
 هلوشهيلاراشااكةيلع هقوت.ةيعرشاا تابحاولانم اريثك

 ةماقاو موماكحا ذيفنةموقيل مامانممهلدبال نولتملاو )
 ممءاقدص دخاو مهشوبج زيه و رهروذل دسو ,هدودو

 -|ةماقاو قيرطلاعاطقو ةصصلتماوةبلغتملارهقو
 ةعاقلات ل وبقو داضلانبب تاعقاولا تاعزانملا

 مهاءايلواال نيذلا رئاذدلاو راغ ةدلاع وزيو قوقحلا ىلع

 ةشاط |[

 و ةلزكىللاسهدموهو لقعوا

 نكل مامالا بصناوبجو.مل

 ةنتفلا

 | مهفالخم دس ناالا نم*الا

 نءهلوقإل عاج الاه يلع دقعنا
 هنامز ماها فر عل ملو تاه

 ناذ ( ةيلهاجةتبم تامدقف
 اك ةيلهاجلا نامز ىفبرعلا

 دنع ىرخا ةفئاطو

 نوءقح ةلو ةلم يل نكمل |

 نواظفاحنو اهلاق» ىلع ظ
نم( كل ذوحنو مئانغااةمسقو

لا داحأ اهالوتءالىتاار ومالا 
 ىلع 0 1 ىل ا ما

 ا
 اضيإ مهل نكي اهع"اسع ا

 دوسالاو ةدراشلا بابذلاك اوناك ادهلو فاصتنئالاو فاصنالاب م«:يابف موش عاطم مامأ

 فرع مل نف ضرفالو ةنس ىلع نودبعتب الو ضءب ىلع مهضعب عبتال ةيراضلا
 ةيلهاح ةتيم تامدقف ةياعاح ةشيع شاع امكف هناما لظىف هناو هنامز ماما

 بطخ مالسلاهياعىبناا ىفوناملهناهتلادج ر لاق ( مامالاب صن تامهملامها اولم>دقهلوق )



 سه 18 ع

 توعال دنا هلادبسيناكرمو تامدقادنافادحدبميناكنم سانلاابيالاقف ركبوبا
 او ةكوتش ىذل .ءافتكأألا وحال ل لبق ناذ | هب موق نمصألا ادهلدال ظ

 00 ل ياعلي نإ نمو ةيحان || ع «ارآ + اواهو .اورظناف :
 : لكنم اوردابتف هللا كجر
 نكلوتةدص اولاقو بناح |

 هلوق ) ىمالا اذهىف رظش

 ىذ فاكللف لق ناف ظ

 ةماعلا ةسايرلا هلةكو_ث

 ناددرب ( هريغوا ناك اماما
 لق ناف ىرظعل |ةررعا او مهالا دوصةأا وهو' نيدلا سمأ ةّمايرلا موعدي شاعاركذام |

 نامزلا نوكي ةنس نولث ةفالذلا ةدمزا نهرك ذاه ىلعف دال هنو امو ةياناسلا

 ةمالا ىصعيف مامالا نع ايلاخ نيدشارلا ءافلخادعب ههنا وماي نع ناو

 دارملانا قبسدق انلق ةياهاج ةتيم متيم نوكيومهلك | الني لو )الفةءامالاىف |
 ىضقني ةفالخلا رود لعلف لس ولو ةلماكلا ةفالخلا | ريب. ناب ( معا مامالانا

 اذه نكل ما مامالا نا ىلع ءاش. ةمامالا رود نود هل لقا د

 | ةفيللانا عزب نم ةعيشلانملب موقلل دحئملا# حالطصالا

 قالتخا ىلا ةضفم تايضاخعو تاءزانم ىلا .ئدؤي هنال

 | ليق ناف اذ_ه انئامزىف هدهاشن امايندلاو ئيدلا عا

 | ريغوا ناك اماما ةماعلا هسايرلا هل ةكوش ىذ» فتيكلف

 أ كارثالا دهعف ا كلذ لص« نمالا ماظتنا ناف ماما
 لتي نكلو ايندلا يماىف ماظنلا ضءب لصح ' مئانلق

 لوصالاىف ادمتع نوكيا
 اماو ممتماما نود ةثلثلاة مالا ةفال نولوشب اذهلو ,عا | دا ىأراز عاش عورفلاو

 ماهالان وكينا ىثيذي مث ) لكشم سالاةيسابعلا ءافاخلادءب || برحلا سما ىف ةراصب

 اوهام لصحل لاصملاب موقيف هيلا عجريل 6 ارعاظ داسو شودبجحلا بابرتو

 | افوحخ ساناا نيعا نم 6 ابفتغال ) مامالا بصن نم (| طرتشيالو اهريعو روغثلا

 "رول انظتسالو )ءالاتسالا رمل إلا ءانعالا وم | هلوق ) كلذ مامالا ف
 0000١ ءانشلاا) رمل اداوم ماظقلاو قاموا الرس رج | تسال .هاقللا ةدتجااماو
 | اصوصخ ةعيشلا تعزامال دانعلاو ٍلظلا لها ملاظم ' 7 0 لك 0 | ١ ا ا اللا

 ْ 1 7 هم _هوذ كم

 ظ ا 00
 | هللا ىلص هللالوسر دعب قألا مامالا نا مهمه ةيمامالا | || طئارش عيد ىشنر قم د ىعأ
 0 01 سافل مثهنع هللا ىذ ر ىلع سو هيلع 0 ل هللشت مزابف مامالا

 | هنا دياعلا نيز ىلع هنب هنأ ةامهنع هللا نيسحلا ظ 1
 مث نب 8 000 ل نيش باحااعرو مهيلع بجاولا

 | « دجح » رارطضاو ل راش>اوةردق نع ه هوكرتوا ةلالضلا مزلياع اهناب هللادجر

 : ْ دقعلاو لحلا لها نم ةفناط عبانو هطئارش لعمامادح وب ملاذا هنأ وهو ثحن انههلاق
 5 1 11 اس1 ا ا د شاسع تبول

 ( ايشيرق )



 سه ١م زد ل > بف
 0 ل باب سس سجس

 وشو هصاوال ةماعلا نم ةعاطو هماكح ال ذاق ريع نه طئارشلا ضعب ه.ف امشيرق َّك

 نانا دوك لبف دا را نا 0 ملا 2 ع دابعلا لاصعىف فرع ا |

 ةعرا ناار ةيلكلاب هيلا مالا 0 فاصنالاو لد ةساسلا 2

 ىممس ( رقابإا دحم هلوق ) مظاكلا ىسوم هنبا مث قداصلا رفمح هنبا مث رقابلا د | '

 هيفدعسوت ىأ لاف هرقبتل | هنبا مثالا ىلع هنبا مث ىتنلا دعدنبا ماضرلا ىلعهنبا مث |
 ظيغلا ,ظك نم مظاكلاو || هللاىضرىدهملارظتنملا مئاقلا دعدنبا مث ىركسءلانسحلا || ا

 موظكلا ىنمعوا هعرتحا امندلا ”العف رهظيسو ءادعالا نم انو> ىنتخادقو مهنع

 هلوق ) توكملا ىنمع || لوطىف عانتماالو املظو اروج تئلم ام الدعو اطسقأ
 ( انندلا ءالهف رهظيسو || ام*ريغو مالسلاامهيلع رضخو ىسعك همايادادتماو هرم
 ارهظيسملا ىف نيرلع رزاال || مدع ىف هاؤس ههدتعو ماقالا مافتخنا نايا
 هفوخ ناو مامالا دوحونم ةبولطملا ضارغالا لوصح

 مسالا الا هنم دج وبال ثيم ءافتخالا بحوبال ءادعالا نم
 7 سصحالا كلعو ىدهلأ ا

 اطسق ضرالا ”العو نينس
5 

 ةمامالا نوعدبالو سانلا ىلع نيرهااظ او'ك نيذلا هللابآ املظ تلم و الدعو

 ءالتساو ءآرآلا فالتخاو نامزلا داسف دنعن اضياو
 لها 4 هل, هدايقناو دشا 1 اناا "6 >ا| ةملظلا

 طرت ىف 1 هع 0 7 2 دالواو مداه |[

 شيرقنم ةمثالا مال!اديلع هلوقل ا.شبرق ماءالا نوكينآ

 كنار 6 هاور امل نكل دحاو ربخ ناكناو اذهو .

 امم راصفدحا هرك مل راصنالاىلع هباعحم هنع ىلاعث

 طرتشيالو ةلزتملا ضعبو جراوخلاالا هيف فلات مل هياع

 ةفالخ نم لئالدلاب ترث ا ايولعوا انمشاه نوكينا ||

 عم نيءحا مهنع ىلاعت هللا ىضر ناّع ورعو ركب ىلا ||

 هيلع هل راع نم هءاوارو>و

 ”ىطاوب فنالا ىقا ةهبجلا 3
 ا

 1 و

1 
| 
00 

 هنبامسأو مالسلاهيلع ةمسأ

 دروالل مالسل ا ةباع 3 مسا

 كلذ ىلع ةلادلا رابخالا نم

 هنا مهيلع راكنالا او 0

 ادادتما هرم دما فقع

 3 هنأو داتعملان 05 احراخ

 | ىن#ي ( هتمصمب عطقلا مدع عم هلوق ) ىركسملا نسحلا نبا هاو هبات ةذه هنا |

 ا ةمصعلا بحاو ريغ هنا ىلع عاجالا مم ركب ىبا ةهاما ةياصلا عاجاب ثنا

 بحاو ناكف هةتمءصع ىلع اعادجا هتماما ىلع عاجالا ناكل ةمامالل اطرش ةمصخلا ||[

00 

 ا
| 

0 

 ا

]1 



 سه -> ١84

 عاجالل ىنممالدنانملبقام طقسر.رقتلااذءو هفالخ عقاولاو كلذب ىمالا عوطةمةمصعلا

 للام دعنا ىلع ةمصعلابإملاال ةمصعلا وه طرسشلا نه مهوتنامو عونم مدخلا دنء وهو

 اضيإ هريغل وأ دعقلل اه 4 ملال موصعملا ربعو هلوق 2( عونم ةراوصل | نه*و دءقم ريع انه

 (ةمامالا دهعهلان الف هلوق)

 ةسرق دهعلاب دازملا وه اك
 ناقل كفلعاع» نا: اوك
 فشق د نمو لاو امامأ

 اشبرق ناذ شيرقنم اوناك ناو مشاهىنب نم اونوكيم مهلا
 دح ب !طملادرعوباوه مثاهو ةنانكنيرضنلادالوال مسا

 بلطملادبع نهللادبع ند دناف مالسلا هيلع هللا لوسر

 2 5 سمح نإ بالك نب ىدقن فانم داع نب مثاهن 4 :

 بهذ لو ف مم هو

 نأ لات ربسملا ثقل
 هأو# 2( وبلا كي دارملا

 نا مزاي الإ موصمملا ريد#

 اعر ذا ( املاظ قو

 ةيصمل ابكتسم نوكي
 لأكل 0ك ظطمبف ريع

 ري-ع نم عاملا لدم

 ةنانك نب رضا نب كلام نب رهف نب بلاغ نب ىوا نب
 ان نازل نرضمن نماملا نإ ةكاردم نب ةءزح نب

 سام معلا نال مشاه ىب نم ةسايعلاو ةيواعلاو نان 31

 هنعىلاعت هللا ىضر ركب وباو بلطملا دنع انبا بلاط اباو

 بعك نن رعنب سماعن ناعع نةفاعق 0 نا هلال ىُثرف

 باطلا نبا هنال هنع ىلاعت هللا ىضررع اذك و ىول نب

 حاز رن ط رقن هتلادبعنب حابرنب ىزعلادبعنب ليفن نا

 000 الا أ دأل نابع ادك ون تسك نت ىدغ
 0 ا ا تاتا يلع تنع وا رارسا
 لدو اينعا نا دقو
 وهف نردقتلا ىلعو

 الو ) فانمدع نب س«هلادبع نب ةيما نب صاعلا

 ةماما ىلع لءادلا نم ىمامل 6 اموصعم نوكينا مامالا ىف
 جاتحناوه لءارتشالا اضياوهتدص#! عطقلا مدعع» ركب ىلا

 طارتشالا ل يادمدع ىنكمف طارتشالامدعىفاماو ليادلا ىلا

 ريغو * نيماظلا ىدهعلانبال * ىلاعت هل وقب فااخلا محا

 ناف عنملا باوجلاو ةمامالا دهع هلاثبالف ملاظ موصعملا

 ةبوتلا مدععم ةلادعلل ةطقم ةيصعم بكترا نم ملاظلا
 املاظ نوكينا مزايال موصعملا ريف حالصالاو

 قاح ال نا نع ةرابع ان دنء

 اماو دبعلا ف بنذلا هللا

 نق عسن# ةكلع اهريسفت

 ىلع مقتسي ال وهف روما

 نكل ةنسلا لها لوصا

 « ةقيقحو » نم ىأ موصعملا ريع لاقف باوحلاىف .ةعسوت دصاقملا حرش ىف است حراشلا

 ,عا ةيصعملا ناذ املاظ نوكي نا نع الضف لمفلاب ايصاع نوكي نا مزليال ةكلم هل سيل

 000 - هرك ذ ام ىلع ءانبمو 0 املاظ صاع لك سلف ٍرظلا نس



 سي ١1م6 لت

 ]| ءاقمم دبعلاف بنذلا ىلاعتمتل' قلم الن اةمصعلا ةقيقحو
 | ى اعد هللا نم فال ىه مهل وق ىنءءاذهو هرايتخاو هنردق

 رايتخالا ءاقبعم رمشلا نع هرجز.وريخلا لمف ىلع هلم

 ' هللادجر روصنموبا عشلا لاق اذهلو ءالتبالل اقتيق
 | لاقنم لوق داسف رهظي اذهبو ةنملا ليزتال ةئوصعلا
 اهييسب .منتع هندىىفوا صحمللا سفنىف ةيصاخ اهنا
 مصامل اعنتمت بنذلا ناك واو فيك هنع نذلا رودض

 ا نوكينا الو ) هيلعاباثم ناكاذو بنذلا كرتيهفيلكت
 لوضفملالب ةليضفلا ىف ىواسملانال (هنامز لها نم لضفا
 اهدسافمو ةمامالا لاصع فىعا ناكاعو العواطع لقالا

 بصن ناك اذا اصودصخ اه>حاوع مايقلالع ردقاو
 رعلعحادهلوةنتفلا ده نعدعبأو رمثلل عفدأ لوضفملا

 ظ مهضعب نأ عطقلاعم ةتسنيب ىروشتمامالا هنع هللا ىضر

 ١ ىروش ةمامالا لعج م”فيك ليقناذضعبلا نم لضفا
 اناقدحاو نام 'ىف نيماما بصن زوال هب أمم اتسل نيب

 . امهنملك ةعاطاب#نيلقتسم نيمامابصنوه زئاجلاريغ
 ' ةداضتم ماكحا لاثمانم كلذىف مزليال دارفن١ ىلع
 | طرتشي ) دحاو ماما ةلزنع لكلاف ىروشلاىف اماو
 ار>املهىا 6 ةلماكلا ةقلطاا ةيالولا لهازم نوكينا
 نينم وما ىلع نب رفاكلل ىلاعتهّللا لمح امذااغااب القاعارك ذ

 | نيعاىف رقمتس*  ىلوملا ةمدخم لوثشم دبلاو الي
 ١ نوناو ىصلاو نيدلاو لقعلا تاصقان ءاسنلاو سانلا
 اذ وهخا ّلاصمىف فرصتلاو .وهالا ريبدت نع نارصاق

 ْ هنأر ةوش نيهسملا روهأ3ق فرصتال اكلام ( اسئاس )

 هلدعو هلعب 6 ارداق) هتكوشو هسأب ةنوعمو هتؤرو
 دودح ظفحو ماكحالاذفنتى لع ) هتعامممو هتءافكو

 ْ لالخالاذ ا ) ملاظلان ع مولظملا فاصناو مالسالاراد

 05 زعنبالو ) مامالابصن نه ضرغلاب لحم رومالا هدهب

 روجلاو | آو ) ىلاعتهللاةعاط ن ء جورحخلابوا ( قسفلاب مامآلا

 قسفلا رهظدق هد ال ىلاعت هللادارع لع رظلاىا

 - _ نيدشارلا ءافلخلاد»ب ءارمالاو ةمئالانم روجلا

 8 رمش او

 اللذا ريلغلا ىلع ىدعتاو

 اًذهوهلوق ) هداسف ني

 نه فال ىه مهلوق ىنءعم

 هناكيلع ىنال ( ىلاعتهللا

 ةكدلااب اهريشت بسنا

 ىط (ةنحلا ليزتالهلوق)

 ةيلبلاك ناسنالاد» نحمعام
 له 0_0 3 اسال

 يب دارما ورع
1 

 ىلا-: لائاك دابملاد» نمعع
 الع نسحا مكياك ولببل

 ىروشلاىف اماو هلوق )

 هني .مأ ريصإ

 و
 . . أ 9 ع

 لعج ىتعم ناب ,هون اعر

 نورواُس اماهآ مهعبج

 نوبشو. ماكح الا ق
 مالسالا دودد مهقاشاب

 نه ويلا فالح وهو

 فالخو ةظفالا هل ىعم

 ا مالا ىل>< نائم هرك ذاه |

 فالمم-الا ةلزنع روش

 نيعتم ريغ فلض-لا ناالا

 نوةفشو نورواُندف
 هلوق ) مهدحا لق

 رفاكلا ةيالوذا ( امله
 د.علاة يال والذا ارد ةصقان

 ةيالوااةرصاقةأرمااذا|ركذ.



 نو 1 ا
 لهانم اسسبل ىصلاو

 ضانبلاو كلوق ) ه0 ىلا

 ©« مسل  نوداقني اوناك

 ديما امانا نم
 رولا لها ةماماةحص ىلع

 ( ىلواءاقبف هلوق )قسفلاو
 عفدلانم رسعا عفرلانال
 مدع نآل فاض هو

 لدال هيل 7

 ةلادعملا طارتشا مدع ىلع

 اهناب اورد دقو فيك

 فرصت:م مامالاذا طرش

 مهلاومأو سانلآ باقرف

 قسافلاو
 الاهيأ فرص نأ نمؤيال

 عيضرف عرشلا هجوىلع

 عيمبت هلوق )
 نكل ( كلذك هقفلا لئاسم

 ثواع تف ىعاك“ ملكتملا

 ام لك نعال دئاقعلان ع
 تي

 مهعءاضباو

 قوقحلا

 هتف داقتعالا

 ه4 ارح مح

 . مهتذابدابعالاو عا نويقيو مهل نوداقنياوناك فاسلاو
 ةمامالل طرمثب تسيل ةمصعلانالو .هيلع جورخلا نوربالو
 قسفلاب لزمن. مامالانا ىبفاشلانعو ىلوا ءاقبف ءادتبا
 قء-افلانا ةلئسملا لصاو ريماو ضةلكاذك و روجلاو

 أ هسفنل رظنبال هنال ىفاشلا دنع ةيالولا لهانم سبل
 نموه هتلادجر ةفينح ىلا دنعو هريغل رظلل فمك

 هتنبا ج.وزت قسافلا بالل مدن ىتح ةيالولال ها

 لع ىذاقلانا ةمفاشلا بتك ىفروطسملاو ةريغصلا
 بوجوو هلازءناىفنا قرفلاو مامالا فالي قسفلاب
 ”ىضاقلا فالي ةكوشلانم هلاملةنتفلا ةراثث| هريغ بصن
 ءاضق زوخال هنا ةثاثلا ءالعانغ رداونلا ةياورىفو

 ءادتنا قسافلادلق اذا املا ضعب لاقوقسافلا ىغاقلا

 دممعا دلقملا نال قسفلاب لزعم لدع وهو داقواو حدب

 ناكضاق ىواتف قواهنودب هلاضقب ضرب رف هتلادع
 هناو ىثتراايف هواضق دفشال ىثئرا اذاهناىلع اوعجا
 ىضقواو اضاق ريصيال ةوشرلاب ءاضقلا ىضذاقلا ذخا اذا

 || هلوقل(رحافورب لك فاخةالصلازو<و )هؤاضقذفنال
 ةمالا ءازع نالو رحافورب لك فل>اولص مالسا | هيلع

 ريغنم عدل اوءاوهالا لهاوةقسفلا فاخ نواصياوناك
 فلخ ةالصلا نعم: ان م فاسلا ضءب نع لقنامو ريكت

 ىفل مالكالو ةيهاركلاىلع لوم عدتبملاو قسافلا
 دؤيمل اذااذهف عدتبلاو قسافلا فاخ ةالصلاةهارك

 مالك الف ىدأ اذا اماو رفكلاد> ىلاةعدبلاو قسفلا
 نمؤم ريغ قسافلا اوامحناو ةلزنءملا متزاوملا مدعىف

 مهدنعةمامالا طرشنال هفلخ ةالصلانوزو< ىونكل
 رارقالاو قيدصتلا ىنمع ناعالا دوجوال رفكلا مدع

 ىلءتاماذا6 رحافورب لكىلع ىلصيرو )ل اعيج لاممعالاو
 ةالصلا اوعدنال مالسل هيلع هلوقاو عاجالا ناعالا

 لئاسملا هذه لاثما ليقناذ ةل.قلا لهانه تاهنه ىلع
 مالكلا لوصاىف اهداربال هحوالف هقفلا عورف نم ىهاا
 لوصالا نه اذهو ب>اوكلذ ةقح داقتعانا داراناو

 (عيمجت )



 سك ا14/ 3 /

 رخاواب اهتحابم اوقحلا فل_للانا املانيلع ةيحاولا لاعفالا نه مامالا بصننا ىلعءان

1 4 0 
 غل مي ازيرا

 لا تت77تتتتتتتا7ااا ة39393-دت-دتتتلللا

 مالكلا !ءدصاقم نم غرفاملهنا انلق كلذكهقفلا لئاسم عيمس
 ةمامالاوةوبنلاوداعملاو لاءفالاو تافصلاو تاذإ|ثدحاب»و

 لواحةعاجلاو ةنساالها قيرطو مالسالال ها نوناق ىلع
 مهريغنع ةنسلا لها ام زيك ىتلا لئاسملا ن هدرن ىلع هيبنتلا

 مهريغواةدحالملاواةفسالفلاواةمشلاو ا ةلزتدملاه يف فلاخا#
 عورف ند لئاسملا كلت تناكءاوس ءاوهالاو عدبلا لها ند

 نءعفكيو ) اقعلاب هقاعتملا تامئ زا نم اهريغواهقفلا
 مهةانمىف ةحمجتأ ثيداحالا ىفدروامل ( ري الاةباصلا ركذ.
 مالسلا هيلع هلوقك مهيف نعطلانع فنكلا بو>وو
 غابام ابهذ دحالثم فنا كدحانا ولف ىباتا اوبسنال
 ىناحأ [يفرت ١ مالسل اهملع هلوقو هفصصنالو مهدح ادم

 ىباحا|ىفهللا هللا ماللاهيلع هلوقاو ثيدحلا م رايخ هناف

 مهيد ىن محا نك ىدعب نم اضع مهوذذتنال

 ىناذآ دقق مهاذآ نمو مهضغبا ىضغبف مهضغبا نمو

 هللامذخأينا كشوفهتنا ىذآن مهو هللاىذآ ىناذآ نمو

 ىل-عو نامءو رو ركب ىلا نم لكبقانم ىف مثلاعت
 ثيداحا ةبا_صلارباك |نم مهريعو نيسملاو نسحلاو

 لما هلف تابراحلاو تاعزااملا نه ماني ماوامو قوم

 ةلدالا فلاخم امم ناكنا مهيف نعطلاو ممسف تاليوأتو-أ|
 ةعدبفالاو اهنع هللاىضر ةشئاع فذقك رفكف ةيعطقلا
 ءالعلاو نيدهتمءلا فاسلانع لق:مل ةاحلابو قسفو
 ةياغ نال هناوعاو ةيواعهىلع نعللا زاوح نيحلاصلا
 نءللا بجوبال وهو مامالا ىلع جورخلاو ىئغبلا مدد سحأ

 ىف رك ذ ىتح ةيواعم ني ديزىف اوفلتخا اعإو مهيلع |[

 جاجحلا ىلع الو هيلع نءللا ىنشال هنا اهريغو ةصالخلا ||
 لها نمناكنهو نيلصملا نعل نعىهن مالسلاهيلعىنلانال
 ةلقلا لها نم ضعبل مالسلاهملعىنلا نعل نعءلقناموةلقلا

 هو نوك |

 ىلع ءانب ةيمالكلا بتكلا
 تافارخ اهيدسب عاشدقدا

 ىفءاوهالاو عدبلا لهانم
 ةمئالاو ةباكلا رابك قح
 عسفد بسانتف نييدهملا

 ثحابع مهنع نعاطملا
 نيلسملا شياقعل انوص مالكلا
 بسب ندلاق غيزلان ع

 وحنو هنوكحتام ىلا ليملا

 نودسيو هن
 فيرعت ىناهو> ردا دق لب

 ملكاوه اولاق ثيح مالكلا

 عناصلا لاوحانع ثحايولا

 آدبلاو ةمامالاو ةوبنلاو
 مالسالا نوناق ىلع داعملاو

 ملا ثحابم نم ىعلب
 ةعمشلا ىأر ىلع ةةيقح

 بتنعت بوسحبوب . .نيلئاقلا
 هلوق ) ىلات هيلع مامالا
 (هفيصنالو ,هدحا دم غلرمال

 فيصنلاو عاصلا عبر دملا
 ىنمع *”ىحيودملا نودلابكم
 ىنعع ريشعلاك اضيا مصنلا

 2 ارجا غلببال ىارمشنلا
 بهذنم دحالا لئدكدحا
 نمادم ,هدحا قافنارجا

 1ع |نم مامعم مهتبوط صولخو مهتين قدصيكلذودضافسطن و :

 ” راسا محومر اهذه ىا ؟ ىدعب نم اسيش مو ىحث هلوق ) شحاوفلاو تاركنملاب ممومرت اذده ىا ( ىدعب نم اضرغ مهوذد#تالو ||



 ه6 امم ز'0ئ-

 لاو>|نمرمي هناا هلق : ىضذغسف هإوق ىنءمادكو ىحاسلتموا ىح بيسإ ىأ ) مهبحا |

 نييمريغ ناكاذااماو انيعم نوعا ناك اذا اذه اقفانم ناكلءاف 6 هريغ هلعيالام سانلا |

 نيل ليسا نيح رفكمن ام هيلعنءالا قطا رهضعب ومريغل*ءالامسانلا لاوح انمي هناا ظ
 لق ديزب ءاضر ناقألاو هن ىذروأ هزاحاوا هلد ضع اواهلتق نم لعن كلا زاوح ىلعاوقشاو

 ناكناوءانءم رئاوتامم مالسل |هيلعىنلا تدب لهاهتناهاو كلذ هراش ساو هنعمّريا ىضر نيسحلا

 دهشنو )دناوعاوهراصنا لعوديلءهللاةنمل هناع اىفلب هناشىف فةوتنال نحف ادام اهلمصافتت |
 ركبوبا مالسلاهيلعلا ثدح 6 ةنجلابمالسل هيلع ىنلامهرشب نيذلاةرسشبملا ةرسشعللةنجلاب |

 نجرلادبعو ةنملاىف ريبزو ةنلا ىفةهلطوةنملا ىف ىلعو ةذجلا ىف ناهئعوةنإاىف رعوةنجلا ىف
 ةنلا ىف ارخلان:ةديبعو.او ةنكلا قد. زن دعسوة 1| ىف صاقوىب ان: دعسوة نجلا ىف فوعنب

 ةمطاذزا عيل ثيدحلاىفدروامل مهنعدتلاىضر نيسحلاونسملاوةمطافل ةنيلابدهناذكو
 ريالا نورك دال ةبادتاارئاسو ةنلا لهانايشا ديسزيسحلاو رسلان اوةنهلاءاسن ةددس ظ

 هنيعب دحالرانلاواةنإابدهشيالوةنملا لهأ نم نينمؤملا نم .هريذا ىجربامرثك ا هل ىجربو ظ
 رفسلا ىفنيفللا ىلع عسأا ىرنوإل رانا لهانمنبرفاكلاوةنأا لها نمنينم ملانابدهشي لب ظ

 ءعسأا نع بلاط ىبا ىلع نع لئسورو عشملا ريم ابهنك] باتكل ا ىلعةدايزناكنإو هنال4رضحلاو

 ركب ءاىورو ميلا ةلياواموب ورفاسأل نهيلايا ومايا ة ثلث مالسلا| هيلع هللا ل وسر لمج لاقف نيف

 اذاةلياواموب مقل و نويلايل ومايا ةثاثرفاسملل صخر دنامالل اهيلعهتلال وسر نعهنعهللا ىذر

 هللال وسر باص أن مارفن نيعبس تكردا ىرمص,لا نسحلا لاق وام ملع مدع نا هيفخ سيلف رهط#
 لثم هيف ىنءاج ىتح عملا تاقامهللا هجر ةفينح وب!لاق اذ هلف نيفيا ىلع حملا نورب مالسا |هيلع
 تءاج ىتلاراث' آلان ال نيفلا ىبععسملاىريال نم ىلع رفكلا فاخاىناىخ ركل !لاةوراهنلاءوض
 كلام نب سن | نم لئس تح ةعدبلا لها نم وهف نيفخن ا ىلع حملا ىربال نم ةلمابورتاوتلازبح ىفهيف

 مرحنالو )نيفلخا ىلع -غ و نينتكلا ىف نعطتالو نيشلا بح نا لاقف ةعاما وةنسلا لها نع

 ناكف عاقفال اك غد] هيف ث دف ف زنا نمءانا ىف لف ءاملاىف بيب زوار كاذ.ذ: ناوهو « رااذدب
 هعر# مدعف حل مث رو |ىناواراركلا تناكامل مالسالادب ىف مالسل اهيلع هللا ل وسر كلذ نعى

 ةمر<لوقل|نافاركسءراصو دتشاذاام فال اذهو ضفاورالاذالخ ةعالاو ةنسلالهادعا وق نما
 مهنال (الصاءايبنالاة حر دىلولاغلس الو )ةعاتخ ا وةنسل الها نمر يثكه يل! ب هذامءريثكو هليلق

 ماكحالا غيلبتي نورومأمكلاةدهاشموىجولابنومركمة عاملا زو نعزوتومأمنوموصعم

 00١ 1 ولا نوك ارح نم ةيما ركلا شعب نع لفن فةايلوالا تالامكب فاصتالا دعب مانالاداشراو

 بترىذلا ل عفلا نعىهموهّلب ةقيقحللا قدح ا ىلع نءلب سيل كلذنا هيفرسلاو ةمثوتسملاو:

 © نمللا ) 1



 سه اذ زو

 مالضفاةوبنلاةبت يمنا ىفددرن عقب دق ممن لالضو رفك ىنلا نم ظ

 | نيتي رمل, صتم مالسل هيلع ىنل ناب عطقل ادعب ةيال رات

 ( دبملا لصيالو ) ىنيسيل ىذلا ىلولانم لضفادناو |
 مومعل( ىهنلاو م الاهنعطقسي ث.> ىلا )انلابالفاعمادام |
 بهذو كلذ لعن, دتهجملا عاجاو ف.لاكتلا ىفةدراولا تاباطان ٌْ

 راتخاو هبلقافص و ةبح ا ةياغ غلب اذا دبعلا نا ىلا نيرحابما ضءب ظ
 ىهنلاو ىمالاهنع طةسي قافنريغنم رفكلا ىلع ناءالا

 هناىلامهضعب و رئابكلا باكتراب رانلاىلامت هتلاهل>دالو
 اذهو "ا هتان اعنركو ةرهاظلا تاداعلا هنعطقسي
 ءانبنالا مهناعالاو ةيملاف سانلال كا ناذلالضورفك ظ

 لك او متا ,هقح ىف فيلاكتل انا مهىللاهآهللا بيبحاص وصخ
 بنذءرضي مل ادبع ىلاعتهللابحااذا مالسلا هيلع هلوقاماو |

 ( صوصتلاو )اهررضدقطيإف بون ذِإ| نم همكع هبا ءانءف ظ

 ةسمسحلاو ةه+لاءاهرهاوظ رعشتىتلا تاب آلا ىفاكمطقلدلذ |
 هباشتملا .نملانملب صنلانم تسدا هذه لاشال كلذ و و

 03 لودملا وز فراعتلا عام لع ظنا ماس, دفا كحناو
 | مهو( نطابلا لهااهبعدب نامم ىلا ) رهاوظلا ءىا 4 اهنع

 ىلع تسدا صوصنلانا ماعدال ةب ةينطابلااوث”وةدحالملا
 كلدب مهدصقو إملالااهف رعيال ةنطابن امم اهل لباهرهاوظ

 مالسالا نعلودعو ليهىا ( داحلا ) ةيلكلاب ةميرسشلا ىفن
 مالسلاهيلءىنللاسذكتدن وكل( رفكب )فاصتاولاصتاو
 نيقق#ملا ضءب هلا بهذاماماو ةرورضااب هب هلي لعاب

 تاراشاامفف كلذ عمو اهرهاوظ ىلع لوي صوصتلان انه

 قيبط:لانكع كول_لابابراىلع فشكتت قئاقدىلا ةيفخ

 ددرت عش دق هن وق زهلوسرةءافثومّيبا ةج ز نع هلعاف دعب هءامجماو رجل نام وهءلعنعللا ْ

 ريغا ليمكت ةوبنلانا ىلعءانب لوالا,لاقنم مهنف (ةيالولا ةبتيممالضفاةوبنلاة يئس ناىف
 ا

 | اهنعفرصيملام(اهرهاوظ ىلع لمى ةنسلاو باتكلا نم |

 / ش ضحمو ناعالا لاكنم وهف ةدارملا رهاوظلا نيبواهنإ#ب
 0 بناملايفاك هنعفيلكتلا طوقس مزاتسيال هتحر لضفب هرفذيناب بن ةلاررض أ

 هقوفولامكلادءب ليمكتلاو |
 اعز ىباثلا ىلا لامنممهنهو |

 ١ نافرءلانع ةرامعةيالولاناب ١

 / ىازهنم نرقو هناقصوهللاب

 | ةراععةومتلاو هدنع ةماركو

 هدبع نيبو هني ةرافلان ع

 مايقلاو هلا هفاكحا غلو

 دبعل |ةحلصمل ةقلعتم ةمدخم

 ةنوافتم بتاممةيالوال قو
 ىنلا ةيالو نيب ددرتلااء او

 ناةهح نم عجرتلاوهنوماو
 تقولا ةحطع؟ ةقلءةمهتو رن

 | تقولإب اهل قاعتال ةيالولاو
 أ اذه تلق ناف برقا اذهو

 ناكف نفلا دصاتم نم ثحل |

 ثحابم ىف هدرو:نا ىفذ

 عيج سياف م ١ تلقئفلا

 أ ديب اهلا راشا ىلا ثحامملا
 | ةج راخ نفل ادصاقم نع غارفلا

 ظ اهنااهج اغلب ةياكلابنفلا نع |

 / مظعمو هرامع# نم تدبل

 : نمد كماع ىل:ء-ومدصاقم

 أ الف سنإلا اذهنم لئاسملا

 | ىا (اهنمدمهعدلوق) لفنت
 | هبف قاخمال ناباما هظذح
 | ةبوتل هقفوبوا بنذلا

 قو مدعنا ىلع حالصالاو



 بأ 11٠١ ع
 هيلاةبسنلابا رهاظ ىعسدارملا هنمرهظاذا ظفالا ( رهاظلا لباشام سل صتايدارملاهاوق )
 لامح أ مفديام كلذ ىلا مضن | نافاصن ىم قو.سلاةداهشب كلذ ديان ناوهقفلالوصاحالطصا ىف

 ناكناف رهظيملاذاو ارك ىمسؤيسفلا لاما عفديامهقل ناوارسسفم ىمسصيصخلاو ليوأتلا

 سلال باي 777م 7اس
 ناواسف> ىمع-ا ضراعل كلذ

 امم ناكناف ظفالا سفنل ناك
 الق والكشم ىعس ا لقعك ردد
 الصاك رد ملناو ال ىمعسا

 هدهنه لكو اهاستم ىمعسي
 ىلع هنازابام لباش ماسقالا

 صوصنلانمدارملاوبييرتلا
 ثيدحلاو نآ رقاالظافا|انهه
 لدءام اهرهاوظ نم دارملاو
 ةيوغالا. عاضوالا بسم

 اذهو عئاشلا لامعتسالا ىلع

 ام هجوب دارملا افتح ىفانبال
 نمةيعطقلا صوصتلاهلوق)
 ةرئاواملا ( ةنسلاوباتكلا

 اهأوامهنم رسفملا وركحلا

 للضيف صلنلاو رهاظلا
 الذا رفكي الو اههركتم

 ةنيامطلانم ركا ناديش

 رشك هلوقو ) عدالا ىلع
 ليزتلا محم ناذ (داسحالا

 ثيدحلا لد ادكو هب قطان

 لبقتال تارابعب هيلع
 نه كلذ راص قح ليواثا

 هراكتاف نيدلا تايرورض

 ظ

 هيلع تادوقل كحال رك نإ( صوصنلادرو) نامل
 داسحالا ريشك ةنسلاو ياتكلانم ةيعطقلا صوصنلا

 نف هلوسرو هل احرص ابذكت هنوكل ( رفك) الثم
 ةريغص ( ةءصعملا لاععساو ) رفك انزلاب ةشئاع فذق

 لال ةيصعم اهنوكتبئاذا © رفك ) ةريكوا تناك

 رفكاهب ةناهتسالاو ) قبسابف كلذ لع دقو ىطق
 تاراما نه كلذ نال ( رفك ةعيرشلا ىلع ءازهتسالاو
 ىواتفلاىف ركذام عرفت. لوصالا هذه ىلعو بيذكتلا

 هتهرح ناكناذ الالح مار ادقتعااذا هنانم تاعقاولاو

 هتمرحناك نأبالفالاو رفكي طق ليلدب تيندقو هنيعا
 هنيعامارا نيب قرفمل مهضءعبو ىناظ ليلدب تبثثواهريغا
 مالسل |هيلعىنلانيدىف لعدقوامارح لحكسا نملاقفريغاو
 محوامدواةتم لك اوارجلا ب رشوا مراح ا ىذ حاكتكه ع رحت

 نود ءاشالا ده لعفو رئاكف ة 2و ريغ نه ربزاخ

 ' فك كالا ديه! رش لحمسا نمو قف لالالا
 لهجلا كح واةعلسلا جم. ورتل لالح اذه مارحل لاقولام

 موصنوكي الوا امارحرجللا نوكيالزا ىنءولو رفكيالف
 : مرح النا ىنعاذاام فال رفكيالهملعّقشي كن الاض رف ناضمر

 ةتبائاده 3 ةمرح نالرفكي هناف ق قحريهغب سفنلالتقوانزلا

 نع جورألا دارأ نمو ةمكحلا ةقفاوم 0 عيج ىف

 اذهو ةمكحم سلاد ىلاعتدللا مكحينا دارأدقف ةمكحلا

 أ ضحلا اناكويخرلا مامالارك ذو ةكرب هنم لهح

 رداونلافو رفكي ضئاحلا هنأرماأطو لحماولهنا

 نع ه رومالاب هيلع ةلادلا صوصدنلا كس دو ج رص نبدال 051 هصضصخ ةرباكم

 كفاو فرص تب ىتاسفنلا رمثحلا ىلا ةعجارلا نال 1 هلوق ) حارص

 موصو تقوا| ةىلدمل ةعبان رجلا ةمرح

 يي ااا
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 رفكيالهنا دحنعو هلوق ) ةقئاسلا ممالاىفاك ةمكحخلا ىفاننال اهمدعف ىدبعت ماناضهر
 ةمرح ناذالمأر فكي ل ههريغااما رح لحس ا نم ناىف فالخلا لعىنبم اذهلعلو ( عختااوه

 ( عدالا ىلعرفكيال هنأ سمأبةطاواللالهعسا ىنوهلوق ) ىذالا ىنعا هرواحنل ضئاحلا *طو

 هءالعرذكي ءسمأينا ىلعءنعوا هللإب رفكينا الحر ممأول اذكو هلوق ) هيفدهتحم هنال

 محدالا ىلع رفكيأل هنأ ماب ةطاوللا لاحتسا ىفو عيصااوه رفكيالدنا هللا هجرد# نع

 هديعو واءدعو ركئاوا ءيماوأ زم مأب وا هلام نم مسابر خم“ واهب قيليالاع هللا فصو نمو
 هجو ىلعكحمضولاذكوةوادعوا فافُعسادصق ىلع ءايبنالا نم ىن نوكيال نا ىنتولاذكو رفكي
 هنوكح# يو لئام هنولئس ةعاجهلوح وعفت م ناكم لبعسلج ولا ذك و رفكلاب ملكت نمئاضرلا

 رفكيمسعاينا ىلع منعوا هتلابرفكينا الجر سماولاذكو اعيحنورفكيد اسولابهنوبرضيو

 اذكوهللا مبانزلاوارجلا برشدنع هلاقول اذكواهجوز نم نيبتل رفكلاب ةأرمالى ةأولادكو
 رفكلاةلك قاطاولاذكو ةلقلاكلذ قفاوزاو رفكي ادمعهةراهطلاريغب وا ةلبقا اريغب لصاذا

 حور نه سيال هنال ( رفكىلاءتهتلا نمسأيااو ) عورفل نم كلذريغىلا اداق :ءاالافافخمأ
 ليقنافنورساخلاموقلاالاهتلاركم نمايالذا ( رفكمتلانمنمالاو ) نورفاكلاموقلاالادتلا
 مزامف ىلاعتهللا ندنءا ةنلاىفنوكي عيطملانابو ىلاعت هللا نمأي رانلاىفن وكي ىصاعل ناب مزملا
 رفكيالنا ةنسلالهادعاوقنموسئايوا نءآاماهنالايصاعوا ناك اع.طما رفاك ةلزتءملانوكينا
 هللاهفقوب ناس سال نايصءلا ري دقت ىلع هنالن مآ الو سئاس سيلا ذهانلق ةلبقلا لها نمدحا
 ىداعملا بستكمف ىلاعت هتلاهإذ 2 نا نمأيال ةعاطلا ريدقتىلعو حلاصلالمعلاو ةبوتالىلاعت

 هللاةجر نم هسأيلا رفاكريصينامزلةريكلا بكترااذا ىلزتعملاناليقاعباوجلارهظي اذجو
 ناو سأيلا مزاسيرانلاهقاقحم-| داقتعانا منالانال كلذو نمؤع سيل هنا هداقتءالو ىلاعت
 لاعألا ءافتناىلع ءانب لاعالاو رارقالاو قيدصتاا عومبع رسفملا هناعا مدعداقتعا

 لاقنم رفكي مهلوقو ةلبقلال هانم دحا رفكيال مهلاوقا نيب عجلاو اذه رفكلابحوب
 قيدصتو ) لكدمكلذلثءاو امهنملوانيعشلا بسواةيؤرلا ةلاحهاوانآر قلا هللا قلخ

 لوقباع هقدصفانهاك ىنأن هاسو هيلع ىلاعتهللاىلص هلوقل ( رفكبيغا| نعءريخناع نهاكلا
 نامزلا لبقتسم ىف ئاوكلانع ربخم ىذلاوه» ندهاكلاو دجىلع هللا لزنا اعرفك دقف [|
 .رومالا ةفرعم نوءعدب ةنهك برءلاىف ناكو بيالالع ةعلاطمو رارسالا ةفرعم ىعديو ا[

 نيبماودل وق ر رفك هريغ رفكبوا هسفنر فكيناك ءاوسرفكلاب ىضرلاورفكلاب وضر
 ايف مالكالدنا مث انتالص ىلمو انتملق هجوت ىا ( ةلبقلا لهانمدحا رفكيال مهلوق

 ةدعاقلا كلاب لوشال هلاثمابلاقن٠ رافكأب لئاقلانا رهاظلا ناالا لاكشالا نه هركذ

 | اهتبثاو ءاهقفلاو نيماكتملا روهمل ةدعاقلا كلت دهم ثدح فقا ومامالك كلذ نع مدد



 سم اذ حل

 اهيفلاخم ةلاقمدروا ماهلئالدب

 لعلاةلمجابو نهاكلا لثموهف ةين الا ثداوحلاب املا ىعدااذا | اهنعباحاو اضعب مهضعباهف
 هيلا ليبسال ىلاعتو هناممس هللا هندرفت يما بنغااب || ةدعاقلا كلت ىلع ةظفاحم

 ةماركلاواةزيصملا قيرطب ماهلابوا هنم مالعابالا دايعلل

 كلذ ديف نكع ايف تارامالاب لالدتسالا ىلا داشرالاوا
 ةيؤردنع لئاقلا لوقنا ىواتفاأىف رك ذ اذهلودهنم

 رفك ةمالعبال برغلا لع ايعدم ارطم نوكي رمقلا ةلاه

 ققحلا تباثلا ”ىثلاب ديرانا ( ”ىثب سيل مودهملاو )

 االر/ ةقيسشلا نانم نوققحملا هلا بهذام لع
 مكح اذهف ىلا فدارب مدعلاو توّثااو دوجولا
 مودعملا ناب نولئاقلا ةلزتءملاالا هيف عزان مل ىرورض

 ىمسيال مودعملا نا درا نإو جراملاىف تبان' نكمملا

 دوجوملا هناب ”ىشلا ريسفت ىلع ىنبه ىوغا ثحب وهفاثيش
 لقئلاىلا عجرملاف هنع ربح و ابنا عحتاموا مولعااوا

 تاومالل ءابحالا ءاعد 6 ( لارعتساللا| دراوه عنو |

 نع ىأ ( مهنع ) ءايحالا ةقدص ىا ( مهتتدصو |
 اكس ةلزتءلل افالخ تاومالل ىا ( مهلعفن ) تا ومالا

 ءرملاو تيك اع ةنوهرمم سفن لكو لد.:.ال ءاضقلا نأب

 حاوسلا| ثيداحالا ف دروامانلو هريع 0 هلم# ىزحم ْ

 دقو ةزانحلا ةواصىف اصوصخ تاومالل ءاعدلا نم

 هل ناك امل هيف عفن تاومالل نكي مناذفلسلانمتاروت

 هيلع ىلصي تيه نمام “ مل-و هيلع هللا لصلةو ىن.د
 اوعفشالا هل نوءفشي مهلك ةئم نوغلس نيإسملانمّدما
 دعس مأ نا هللا ل وسراب لاق هنا ةدادع نبدهس نعو هش

 أ رفحف ءاملا مالسلا هيلع لاقف لضفا ةقدصلاىاف تنام

 ءالءاادرب ءاعدلا مالسل ادلع لاقو دهس ال دك لاقوارن

 مالسلا هيلع لو برلا بضع *ؤطت ةقدصلاو

 ىلاعت هللا ناف ةيرق ىلع

 ( غري )

 هلزا معزبنم مهنف هلوق )

 6 ةعباتو نجلا نم امر
 نجلانم ىثر نالفل لاقب
 نالفلو سم ىأ ليعف ىلع
 هعبتن نا نم نب رق ىأ ةعبان

 ىوراممهقدصيو لقنللءانلاو

 نع لثس مالسلا هيلع هنأ
 'ىشب اوسيل لاقف ناهكلا
 مهناف هللا لوسراي اولاقف

 نوكي ىثلابانابحا نوثدحم
 كلت مالسلا هيلع لاقف اقح
 ىنلااهفط+< قحلانمةماكلا

 رش هيلو.نذاىف اهرقنف
 اهيف نوطلخمت ةجاجدلا
 هلوق ) ةبذك ةئامزم رثكأ

 دا هلا نايم

 همزاليوأ ديرب © دوجولا

 ظفل,ريست ىلع ىنبمهلوق )
 اك( دوجوملا هناب 'ىثلا
 م واعملا واةىعاشالاهمل| بهذ

 ةلزتعمو ظحاجلاهمللاب هذاك

 ربح واعي نا م<ياموأ ةرصب

 ظ راج مالكىف عقوام ىلع هنع

 سس

 هءوبيس نع هلم لو هللأ

 1 017070 ا ملا ا جسم



 م[ ( هس دع

 (اموب نيعبراةيرقلاكلت ةربقهنع باذعلا عفرب هلوق )ثداعلل مهضعبو مدقلل مهضعبو
 لئاقال هنا ىلع امفان نوكي ناب ىلوا لاهتبالاو عرضتلاو امفان رورملا درحمناك اذاف .١

 هلهو هلوق ) لصفلاب 21

 زوجال مل تلقناذ( ةباحا
 نع ارابخا نوكي نا

 نبرظنملا َنَش ديوك

 نم ىلاعت هللا ءاضق ىف

 لع اذه بترتي. نا ريع

 ثيداحالاواموبنيعب راةيرقلا كلنةربقمنع باذعلا عفر |

 ىلاءتهتلاو ) ىصحي نا نمرثكٍبابلااذهفراث ًالاورابخالاو |
 قوعدا٠ ىلاعتدلو ل ( تاحاحلا ىذَشو تاوعدلاببحي |
 عد ملامديعلاءاءدباهه-:مالسلاهيلعهلوةلو . ركل بعصا |
 مكبرنا مالسلاهيلع هلوقلو لوعتسيملام جحر ةعبطق وا مثأب ظ
 أرفصامهرربنا هيلا هيدي عفراذا هدبعنم يحسم ركىخ |

 ةيوطلا صولخو ةينلا قدص كلذيف ةدمملا نأ لعاو |
 متاو ىلاعتهللا اوعدا مالملاهيلع هلوقل باقلا روضحو |

 نمءاعدلا بيدعسلال ىملاعت هللانا اوذعاو ةباحالاب نونقوم |
 لاَشْنا زوله هناىف .اشملا فلتخاو هال لفاعبلق |

 ىلاعت هلوق ديا 01 ظ

 ا

 ءامدامو « ىلاعت هلوقلر وهلا هعنف رفاكلا ءاعد اوس ظ

 0 ل ىلا ىرظنا بر

 نم كياذ لاق نوه

 تقواا مون ىلا نيرظنملا

 هنالدفرعيالدنال هللاوعدالدنالو ٠ لالضىفالا نيرفاكلا ( ةشذح لاتهلوق )مولحلا
 ىوراهوهرارقا ضقندقف ه.قليالاع هفصو الثهيرقاناو
 نا ارفاك ناكناو مولظملا ةوعدزا نه ثيدحلا ىف
 ةياكح ىلاعتاوقا مهضعب ءهزوجوةمعنل نار فك ىلعل وموف |

 «ىلاعت هنبالاقف * نوثء مو: ىلا نرظنابر ٠ سيلبانع
 مكحلا مساقلاوبابهذهيلا وةباحاهذهو ٠ نيرظدملا نمكنا

 ه.وىلاعت هللادج ردءهشلاردصا|لاقو ىسو.دلارصنوباو
 ىا ( ةعاسلا طارشان م مالسلاهيلعىنلاهريخاامو )تش

 جوجأموجوجأيو ضرالاةبادولاحدلاجورخ نمالاجتامالع
 اهم رغم نم سمشلا| عواط وءامسل !نممالسل اهيلع ىسعلوزنو

 نبةشذدح لاةقداصلاامربخا ةنكممروماامنال( قحوهف
 انيلع سوديلع ىلاعت هللا لصدتلا لوسر علطا ىرافذلاديسا
 هلعلاق ةعاسلارك ذنانلق نورك ذناملاقفرك اذن نحنو

 ناخدلارك دف تايآ رسءاهلبقاورت ىت> موقت نلاهنا مالسلا

 . ةدللا ةدحاو ةفرزح

 نهراغد دوس مَع 0

 ليعف ديساو زاسملا منَ
 ريعلا لحرا دسأ: قوم

 ةقالخا ىف دسالاك راص

 نه ةلببق با ةممتملا
 هللال وس رلاو ,ييف ةنانكح

 ملساو اهل هتلارفغ رافغ
 ثصع ةمصعو هلل اهأ اس

 هلو ) هلوسرو هللا

 ةشدح نع( ناخدلارك دف

 سانل ا ىشغي نيبه ناخد ءامسلا قع مون بشتراف هلوقالتف ناخدلاامو هللالوسراي لاقدنا

 ماكزلا ةئيهكهبيصيفنمؤملااما ةلياواموب نيعبرا ثكع برغملاو قرسشملانيبام *العلاقو
 ( ىلآتك ةيشاح ) © ١ 8# 6( دشاقع حرش )

 | نيدلا ركب رافغو

 ا

 | هيترتمدع هابأي تلق هللاعد



 -# ١6 >ه-

 ١ لخديهنعهتلاىضر ىلعزعو هربدنعوهينذاو هبرحممنمجرناركسلاكن وكيف رفاكل|امأو ظ
 هيفدقو تيبك اهلك ضرالان وكيو ذينلا سر لاك. هدحا سر نوكيىتح ةرفكلا عامسا ىف
 ١ روءارجاعحاريصق مسج لجر هناتاياورلافدرودق لاجدلاوهلوق )صاصح هيف سيل
 ! نمؤم لكءؤرش ( رف )هينبع نيب يو:كمةيفاط ةينعهنيعز اك ططق دعج رعشلا لافح باش

 ةقرطاازاجنامههوجوزأ اكماوقادعبت, ناسارخاهل لاق قرسشلا, ضرا نم جر “ىراق ريغو”ىراق
 مو.وةنسكموباموب نيعبرا ضرالا ف ثكحع ةسا ايطلا مملعافلا نوعبس ناهفصاد وم نه ةعبت و

 باب هكردب ىت>هبلطيف مالسلاه يلع ىسيعلزني مث مايالا رب اسكةمايارئاسو ةعمد مونو ره ثك
 سأراهل ناىور مثاوقوب رااهل ةباداجما لعن ورثك الاو لج روه لبق (ةبادلاوهلوق )هلتقيفدأ

 لكنيبري+ متاوقو لبانرقوةرهةرصاخو دساردصورك نولو ليف نذاوريزنخ نيءوروث
 ْ 000 قران. رععاتلا ثقات
 نوعبس اهلوط نا ثريدحلا

 000 ا 0 حو برت ىف تنسخو قرف || 0 2 / 0 اهيفنا ٌةربرهىن!نعواءارذ

 مرش ل اا درطت نين ل ل
 ' ىوردقوادح ةريثكطارشالا هذهىفحادكلا ثيداحالاو

 ريسفتلا بتكنم بلطيلفاهتايفيك واهليصافتىف ران آو ثيداحآ
 | تايعرشلاو تايلقءلاىف ( دهتحاو )ع.راوتلاو ريسلاو

 1| بهذو ( بيصيدقو ءئىطخدق ) ةنعرفلاو ةيلصالا

 ىسيعلوزنو ابرنهنم سمثلاعولطو ةبادلاو لاجدلاو

 دام لوا افدنمج رح اهنا

 شر.رو روتاذ 22001 1

 اهتوفنالو بلاط اهكردبال
 سمن |عولطو هاوق) ب راه ظ

 ««ضعب ه هللا تلقء ذه بهدن نءاىردت اوقرد لك هش رت لالا رذ ىل نع ( ابر غم ع

 | لوبالودهعسن ا كشوبواهل نذ ؤبف نذأتستف شرعلا تح دعست ىد سهذتاجناذلاق لعافلوسدو

 !”سعألاو هلوق كلذ ذاهب. رغم نم علطتف تح ثيح نم محررا اهالاشو نذؤيالفنذأتسواهنم

 | هناثيدحلافو( ميمنباىسعلوزنوهلوق 2 شرعلاتحن اهرقتسمناف اهلرقتسا ىرخن
 2 ه-اراطأط اذا نيكلمة محا لعديفك امضاوق مد قرشءاضبلا ةراخملادنعلزني
 ثيح ىهتثيهسفنو تامالادسفن م .ردجم رفاكل لح الف ول ؤللاك ناجهنم ردح ةمفراذاو

 6 وعالم «”فص ىف هللا ل وسر نع و ثفاي داو نمامع ١ 0 وهلوق ) هفرط ىبني

 : ول لاوط ناننس 0 او مهلكهبلص نهرك ذ فا |ىلارظن ىتح مه دحا

 هباود نولك أبو هءام نوبرمثيف رحمان ونأي مهنأ ىورورصقلا اوطرفم راصقو لوطلا
 | ةككاوثأيا نوردةبالو سانا! نه مهنم د نم هباورفظ نمو رجلا نولك أيمث
 | فسح ءهلوق 2 نوتوهف مهئاذأ قلدنف ممافقا ىفافنن هبا ثعس مث سدقملا ثيب وذشدملاالو

  رخآاو هلوق ) اهيف هءباغىا افسح ضرآلا هب | هللا فسخ دبع عطا 0 قرسكملاب

 ف ©( كذ )



 م4 اوه از
 ران ةعاسلا طارشالوا لاق ثدح مالسلا هيلع اهركد ىتلا رانلاريغ ىه (جرخران كلذ |

 سمشلا عواطاحورخ تاب ًآلالوانامالسلا هيلع هنعو برخملا ىلا قرسشملا نم سانل ارشح
 ىرخالاو امهتبحاص لبق تناك امهتنأو ىحمخ سانلا ىلع ةبادلا جورخو اهبرذه نه
 ةعبرالصحخل عرولتلا فهيا هجر لاق ( ةعاجلاقحا لكى لا بهذفدلوق ) اببرقاهرثا ىلع

 ةمع رسشلا لئاسملا ىق دهت لكنا ىلا ةلزيعملاوةسعاشالا ضعب

 ىلعىنبم فالتخالا اذهو بيصماهيفمطاقالىتلا ةيعرفلا
 هبكحما انيعمابكح ةثداح لكىف ىلاعت هللناىف مهفالتخا
 قيقحنو ئدهتحلا ىأرهبلا ىدأامةيداهتجالا لئاسملاف
 مكح اهيف ىلاعت هني نوكيال نااما ةيداهتجالا ةلئسملا نا ماقملا اذه

 نوكيالنا اماذئنحونوكيوإ ندهتحناداهتحا لبق نيعم

 ىنظوا ىىطقاما ليادلا كلذو نوكر وأ ليلد هيلعىلاعت هبا نم
 هيلعونيعم مكحلانا رات اوةعاج لاقحا لكى لا بهذف

 دهتحلاو أطخا هدقفنا وراصادهتحلاهدحونا ىئنظ لياد

 ءىطخلا ناك كلذلفُءافخو هضومغل هتءاصأب فلكم ريغ
 ”ىطخلا نا ىف بهذملا اذه لع فالخالفارود املي اروذءم
 ءاهتناو ءادنا ”ىطخم هنا ىف فالخلا اع'او مث لفل

 ضعب بهذ هيلاو اممبج مكحلاو ليلدلا ىلا رظنلاب ىا

 ىا طقف ءاهتناوا روصنم ىبا مثلا راتئوهو ع.اشملا

 ليلدلا ىف باصا ناو هيفأطخا ثيح ركحلا ىلا رظنلاب
 ىتاف هناكراو هطئارشب [ىموعسم ههحو ىلع هماقا ثيح

 ةماقا تايداهت>الاىف هيلع سياورابتعالا نه هب فلك اع

 ناىلع ليلدلاو ةتبلا قح اهلولدم ىتلا ةيعطقلا ةدحلا
 اهانمهغف ءىلاعت هلوق لوالا هوحو نم ”ىطخم دقدهتملا

 ن.داهت>الا نملك ناكواواتفااوةموكلا ريمضلاو «ناولس

 امهنهالكن الةهح ركذلابهمهف ونايلس صيص#ا ناكاملاباوص

 مكحالنا لوالا ٠ بهاذم

 لب داهتحالا لبق ةلئسملا ف
 ىأر هيلا ىدأ ام مكحلا
 ةعاج بهذ هيلاو. دهتملا

 نوك ىلا مهضعبو ةدقملا ىف
 مكمل ناىناثلاءق>اامهدحا

 روثعلاو هيلع ليلدالو نيع»
 نملف نيفد ىلءروثءلاكهملع

 رجاًأطخ انو نارحا ب اصا
 ١ نمةشاط بهذدهلاو دكلا

 ثااثلا, نيماك او ءاهقفلا

 لد هيلع نيعم مكحلا نا

 ديل روغأل دلو قلت
 نم ةشاط بهذ هبااو

 نا ىناوفلتخا مث نيملكتملا

 ومس ا قاع كيا
 ىضاقلا مكح ناو باوثاا

 عبارلا ٠ ضقنب له أطاخإب

 بالا اذه ىف هلصفام
 صيصخمل ناك امل هلوق )

 ةيلك ةاالدروك ذملا ادعاع مكحلا ىنا ىلع لدب مل ناو هناف ( ةهجرك ذلاب همهفو نايلس

 مالكلا نينافإب ةفرعم هلز» ىلع نال اماقما ةنو-ع عضوملا اذه ىف هيلع لدب هنكل

 دقو هيف مهيلع أطخلا زاوجو ءاببنالا ىلع داهتحالا زاوج ىلع لالدتسالا اذه ىنيهو |
 ل3292 سعب صصص مع مس ع ص ع هو م احم وصل هل حل 7 7 مص 7 مم هع متم هم دعو تا مم اع ص ص م م سس مص
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 هآرام ىلا دواد عوجر زاجاملو ناملس ضارتعا زاحامل ىجولابلب هداهتجاب نكيملول
 اهناو لضفاو قَحا ىه ىتلا ةموكحلا ناملس انمهفف ىندملانا,ببيجادقو ةروهشمهتصقو أ

 امو نيرفلاب قفرا اذه

 الكو ىلاعت .هلوق هيلع لدي
 هنافالعو نك تع |

 هذهىف هداهتحا نكي ملول

 ناكامل ادعو امكح ةئداحلا
 ماقملا اذه ىف مالكلا اذهل

 لع ميال هنأ ىفحالو ىئعم

 نيمكملا ”ءاوتساب لاق موه

 رهظم سايقلا نا هلوق )
 سايقلانابهيلعدر (تردمال
 رهظمال تبثه مدخلا دنع

 ىداهتح الا مكحلا اضياو

 نه سابقلا ريغب تيد

 طرشلاموهفك ةينظااةلدالا
 ةدحوىلعةلالدالو ةفصلاو

 ناكواف هلوق ) هيف قحلا
 فاصتنامزل ابيصم دهتم لك

 © نيففاتتملاب دحاولا لعفلا
 ىتمع لماع دبة نال

 نوكف هم وهفعوا صنلا

 هبف دهتلا | مك ىلا

 ريغلاقاذهلو ,هريغ نم أطلخلا ةلزنع ءاببالانم ىلوالا كرثنا ىلع ءانب هسا ىلع ضرتعا

 ران آلاوثيداحالا ىناثلا . همهفو ذئنيح كحلاباصا دق
 تراصث رح أطخلاو ياوصلانيبداهتحالا ديدرتىلعةلادلا

 تانسح رمشع كلف ثيصانا مالسلاهيلع ىنعملا ةرئاوتم

 هنعىلاعت هللا ىذر دوءسنانعوادحأو ارحا*ىطخملاو

 هئط رهتشادقو ناطبشلا نمو ىنفالاو هللا ند تدصانا

 ثااثا|ء تايداهتحالا قاضعب مهض.ب مهنعهللا ىطر ةياولا

 صنلاب تبا سايقلاب تباثلاذ د تدثمال كسلا رهظم سايقلا نا

 .. ريغالدحاو صنلاب تيثايف قانا ىلعاوعجادقو ىنمم

 هياعانس ةعيرشىف ةدراولا تامومعلاىف ةقرفتنال هنأعبارلا
 فاصتا مزلابيصم دهتم لكن اكولاف ساءثالا نيب مالسلا

 ةمصاا وا ةحابالاو رظأانم نييفاتثملاب دحاولا لعفلا

 ةلدالا هذه قيقت ماكو همدعو بوحولاوا داسفلاو

 عرواتلاانباتكنم بلط» نيفلاخلا تاكس؛ نع باوجلاو

 ةكئالملالسر نم لضفا رشبلا لسرو ) عقتتلارشىف
  لضفارنثبلا ةماعو رشدلا ةماءنملضفا ةكئالمللا لسرو

 ةماع ىلع ةكئالملا]لسر ليضفت اما ( ةكئالملا ةمامنم

 رشبلا لسر ليضفت اماو ةرورسخلابلب عاجالابف رسثدلا
 هوجولفةكئالملاةماءىلعرشبلا ةماعو ةكئالملا لسرلع

 مالسلاهيلعمد آل دولاب ةكتالملا سماىلاعت هللانالوالا

 « ىلع »:ىلعليلدلا اذه ىنيمو هرك ذام مزاي نداهتجالا فالتخا دنءف صاخم اللاماع |

 او اهنا كابا دهن 11 - ضوواشتلاب ةتباثلا ماكحالا ىف قا ناو رهظم سايقلانا

 ىوعدفالاو ةلشدلا ىأ ( ةرورضلاب ليهلوق 2 مصخلا دنع لسع ريع انهينم *ىشو

 لضفد رحم باوثاا ىر نم دنع امسالباوثلا ةرثك ىنمع ةياضفالا ىف ةيلقملا ةرورضلا

 - رم سور هع دسم هم دار هد د نو تام الط دوس فسم
 ©( هللازم )

 مالسلا هيلعدواد مكح ناذ اضيا ةيآلا هذه هيلع لدبلب هعضوم ىف كلذ ىلع ةلالدلا مقا
 أ

 بة أ 61190092ُُللماالاا_ا>ا”اا

 0:72 12222 تت :
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 هلوق ) اضيا فرصلا ىلقعلا رظنلاب كلذ ةفرعه روصتنال لبهحوب داكيالام هللا نه

 نا نم ليقامل اعفد ليلدلاب هتابثال ىدصت مث هءدبق ( ميركتلاو مظعتلا هجو ىلع
 ةكئالملل ءالتبا لب مظعتل نكي مل هل_هاذا مهيلع هليسضفت ىلع لدبال هدوم مهما
 لب ةمدخلاو عضاوتلا ىف ةياغ مهفرع ىف دوعهسلا نكي ملذا ىصاعلانم عيطملا زيقيل
 فرعلا فالتخاب فنتم ةيفرع ةلالد كلذ لاثما ةلالذ ناف انفسع ىف مالسلا ةلزنع
 هلوقنإب تالاتحالاهذهعفدفةلبقلا ةباثع مدآو ىلاعت هللمههدومحمم نوكينا لمتحيوتداعلاو

 ىوس ةمركتلا ءذهىلع لديام قيسي ملذا ةمركت داحتا هنا ىلع لدن تحرك

 را ةياكح ىلاعت هلوق ليلدب ميركتلاو مظعتلا هجو ىلع

 لكزا ىناثلاهلوق ) مهيلعدل ١ ان... يا هئمريخاناو لعتسرك ىذلا اذه كتنأرا
 (جا نابلا غانم دحاو أ منا عورتا كما نطقت ءنيط نس هل

 ام ل فلا 0
 0 #00 ىلاهنمدصقلانا .اهلك ءاعمالا مدأ إعو هىلاءتهلوق نم مهشب لعاح ىلا ةرواشملا ةروص 1 1 0 9١

 ولم صدرا ىف || .قايمعسإ و هلع ةدايز ناسو ةكتالملا ىلع مدأ ليضفت

 ىلع اوفي ف مدآ لاحيف ' مدآ طصا هتلازا * ىلامتهلوق ثلاثلا ميركتلاو ميظعتل
 هفالّصس| ىف ةمكحلا هجر |: سمول لاا ع 5 ا ا
 نمةكئالملاو .نيملعلا ىلع نارع ل ومهاربا لاواحوبو

 هماع ىلا مالا اودرب مو || عنلاةءاليضفت عاججالاب كلذنم صخدقو ملاعلا ةلج
 يلمح اولا 00-5 أ كلذ ادعامت ةنالوم# قسف ةكئالملا لسر ىلع

 هناا تنسو اي غد نما عبارلا ةينظلا ةلدالاب اهيف ىنتكي ةينظ ةلئسملا هذه نا ىف
 فالخسا . نم ( هنت كالا] 20 لاسفلاو تالا لتر 2 ع ةعلاو ةىلعلا اءثاضفلاو تالامكلا ]صحم دق ناسنالا نا

 لضافلا ناكم لوضفملا
 لهابةعاطلا لها لادتساو )ل ك1 سا يا

 مهيلعهإيضفت دارا اهلك ءاعسالا مدآ ع هناحجس هّللاذ ىلاعت هت هك> لاكو هلع ةطاحا عم ةيصعملا
 ءامساب ىتؤرنا لاقف ةكئالملا ىلع تايمسلا ضرعمث هل_هفىف ةمكحلا هجو مالعاو
 اورع املف مدآفالممساىف ةمكحال هنا نممتعز اميف نيقداص متتك نا ءالؤه
 اوتهبف مهئامساب مهئيلا مدآ اي لاق انتملعامالا انلإعال كناعس اولاقو با وجلا نع

 الذا مهعبجس نم لضفا ءايبنالا ميج نوكيف نيمجا مهيلع هلضف ىلع ةيآلا لدف
 (ةكئالملال -رىلع رسثبلا ةماط ليضفت عاجاب كلذزم صخدقو هلوق ) لصفلابلئاق

 يسسيسسهسسجبصصصصصصصْصوصصوبببصببخوبصصللل

 ظ حونصو بصخلاو ةوهشلا نه عناوااوقئاوعلا درو

 امكلا ياستك ١ نم ةلغاسشلا ةيرورضلا تاحاحلا



 سن اة زؤح

 ظ لابو مالسلا هيلعانيب“ هيف لخديو امهدالواو قحساو لرعمسا مهاربا ل ابدارملاناديرب
 نيملاعلاو نانام نب نارع تنب يسمو ىسيعوا رهصي, نبنارعانبا نورهو ىموم نار
 مهيفو مهارب 11 ليضفت ىلع اهره اظب ةياآلا لدؤ ىلا 5 هللا ىوسام سا>ال ماع

 ليضفت عاجالاب ةيآلا نه صخ دقو ةكئالملا لسر مهنمو نيملاعلا ىلع رشبلا ماوع
 ضعبلا هئمصخاذاماعلاو كلذ ىوسامف ةاومعم ترقبف ةكئالملا لسر ىلع ريشبلا ماوع
 عطاقالذا نظل!نمدزا ةلثلا هذهىف ىعدنالذا انضرغل فاكنظلاو هادعامف نظلا ديب

 اهناىف مالكالف الاو ةينظ ةلئسملا نوك نم دارملاوه اذهو انابثاالو ا.فنالهف |

 فراوصلاولغاوشلاعم تالامكأ !بسك و ةدابعا'ن'كشالو ةيداقتع الا لوصالا نم
 ةازاءاأبهذو لضفا نوكذذ صالخالا يف لخداوقشا 0 و : 0 ءافتك الاو ةيلعلا لئاسملا
 اوكمتوةكمالملا لضفتىلا:ىعاشالا ضمبو ةفسالفلاو | زج الا سيلنيملاونطظلاب
 1 روك دملامثنيقيلاو عطقلانع

 صخدا دصاقملا حرش ىف
 ريعنارعلاو مهاربالآ نم

 ةأربملعفلاب ةلماك ةدرحم حاوراةكرالملانإ لوالا هوحوب

 نعو بضغلاو ةوهشلاك تافالاو رورثلا ىدابهنع

 ةملاع ةييسعلا لامفالاىلع ةيوق ةروصلاو ىلويهلا تالظ (| ا
 كلذىنبهناناوجلاو طلغريغنم ان آواهيضام ئاوكلاب |[ “ 0 ْ
 عم ءايبنالانا ىتاثلاةيمالسالا نودةيغسافلا لوصالا ىلع 1 0 5 3 ظ
 هلوقليلدب متهنوديةةسونوماعتس ريشباا لضفا موك مهاربالأ ميج لضفالذالوالا
 0 0 0 . || لسرادغام اهنلعنارعلاو |
 حورل ,لر ََك ودو * ىو 7 هلوق ) ل 1 ةكئ دلما ظ 5 لدن + كاف هإ * هلا دبدشهملع * ىلاعت 3 ُ 3 و :

 بسكو ةدايعلا نا كشالو ٌْ

 لغ اوشلا مم لامكلا ْ
 قد ف راوسلاو ظ

 لطفا نوكف صالخ الا
 | ةكف اللا ةدابع لاتاال
 4 مدقتلابو )و هءىذلا صالخالاو نورتشال راهلاو لدللا نوم مهذأ موداورثكا

 ةدهاشملا ونامل ا النامعلا مهن رطنال ىوقا مه:.ةبو قدصا مهيف هلو.: 0 لمعلا ماوق ا

 اهزجا لاعالا ل ذاناثيدحلابتي/دقلوقنانال ىك زا مهاعو قتارشثبلا نم مهوةلسارملاال !

 ةداهشلاةلك ناىربالا ل معل اةرثكب تسيل باوثلاةرثكن ال دفمريغةرثكل اوماودلاب عيجرتلاو

 قابو ةفءاضم افاعضأ تاعاطلا نم اهملع دب زنام ىلع بترثيالام باوثلا نم 1 بتةرثي

 ىلا ةبسنلايديفنال هناي ىف ركذامو سم ريغ ةكئالملا ىف ديزاو ىوقا اهنوك تافصلا
 ةيفسلفلا لوصالاىلع كلذ ىنبمزا باوجلاو هلوق)لضفا بيغلاب ناعالانأ ىلع ءاسالا

 6( نود )

 ملعتاا نا باوجلاوإماملانملضفا مملانا كمثالو « نيمالا

 درطادةدهنا ثلاثلا نوخابملا ,هاعا ةك؟الملاو ىلاعتدتلا نم

 كلذاموءايبنالا رك ذىلع ,هركذ مدقتةنسلاوباتكلا ىف

 ىوقا م4 ناعالاف ىنحا يدوخ نالوا دوحولاىف



 مه وو

 1 مامسحالا لبق نه لب تادرحلا لبقزم تبل اندنع ةكقالا] ناف ( ةيمالسألالْل
 ان دنع ع وم مقوم 3-5 ملأ سد هنأ قع افضيا ىل_هفلاب مهلا نو كصو

 | عيسللا فكتتي ن جيلا كبش نأ * ىلاعث هلوق عبارلا ىلوا مدقتلابو

 ناسللا لها ناف نوبرقملا ةكمالملا الوهن ادع نوكينا

 مالسل| هيلع ىسيع ند 2 الملا ةلضفا كلذ ٠ نم نوءهش

 لاب ىلع الا ىلا ىندالا نم ىقرتلا هلثم ىف سارقلا ذا
 لاشالو ناطالاالو ريزولا صالا اذه نه فكس

 اووظعتسا ىرادنلا نادنع باوأاو ءاسالا نم هريغو

 لب._هللا داع نء اد.ع نوكو نا نءعفش رب ثيم جيلا

 ىلات هللا لّقو هل بأال درع هنال هلاثبا نوكينا ىثذي

 رئا فال . ىتوملاوهنو صربالاو .<الا "ىربتو «
 كلذ نم فكتت بال هناب مهيلع درف مدآ ىنب نم دابعلا
 ةكرالملا مهو ىمألا اذهىف 4:م ىلعا وه ند الو مبدل

 هللا نذاب نوردةبو ماالو مها باال نيذلا نودرقملا

 صردءالاو هك الا ءارا نهبحعاو ىوقالاعفا ىلع ىلاعت

 درا صا ىف وهاعاواءااوىقرتلافىنوملاءامحاو

 فرسثلاقاطمىفال ةيوقاا رانآلا راهظاو

 ةيلضفا ىلع ةلالد الف لامكلاو
 باوصلاباءا هللاو ةكالملا

 محرما هيلاو

 باملاو

5 

 دي ىلع ٠ ءارطانم للا ناءارطا ةالصااو . ركشلا هللكنمل
 ةسحسا | ,ة.ف.نط امل ا ىلع هيعبتم ىلعو ٠ ةيربااريخ

 هللا نوعب تك « ةقنلا ءاضينلا

 * ىىاعت

 تاوكلا يبلع .اشياو
 ممم ريغ اهيتآو اهيضام |

 1بلس تايفشملا لاو

 فاتخحأ ناو

 دبفت ال اهنكل ذخأملا

 ةرثك ىنعع ةيلضفالا

 ل ا

 تامدقملا عسيج ماع

 اضيإا اندنع

 ضرف وا

 لوقن لب اضيا اهدشال

 ةروك دملا ةلدالا عيح

 ايتت# ضرف وا دعب 3

 ةرثك ىلءالا لدتال اهماعو

 قع
 وه اك هللادنع مهباوث ةرئك

 د_هتحم ىذلا بوااملا

 مهلاكو مهلئاضف

 زوفال هللا انقفو هنامثا ىف

 انقنو ٠ مارأا اذهب

 دجلا مث . مالكلا ماتتخال

 قدح هل نأ * دمأا قد

 ركشلر لخ ركشلاو دخلا



 هي ءالع نيب لوادتملا « نيتملا حرشلا اذه عبط مامتال انةفوام ىلع هللا دمت ب
 #« ىلع ىتازاتفتلا ئدلاو ةلملا دمس . ىناثلا ةمالعلل ه نيبملا نيدلا

 «#  ةيشاح هشماوهىف ابترم ةيفينلا ةلملا لوصا ىف ء ةيفسنلا شاقعلا نم

 « نمز ىف كلذو ٠ ىهب عيدب بيئرتب . ىلت.كلا نيدلا ّحلصم ىلوملا
 © ناطلسلا ناطاسلا نبا ناطاسلا هب ىنعا ٠ داعالا ةنسلالها اقع ديؤم ؛

 #« هتتود ضاير تلازال ٠ ىناث ناخ ( ديلا دبع إذ ىزانلا ©

 © تايار تخرب امو ٠ مولعلاو فراعملا راهزأب ةفوفع ©

 © نرشعو تس ةنس نم ريخلا رفص طساواىف

 © ةر* نم . فلاو ةئامثلثو ©

 ©« فرشثلاو زءلا هل نم ©

 # ىلابخلا ةيشاح عبط ماتا . ىلاعتملا ابر فاطلب هولتبو ف

 #« ىتشهبلا ىلوملا ةيشاح . ىثشاوحلاو شماوهلا ةفوفحم ©



 ريهشلا ئبوم: نأ دا: ققدملا ىملالاو قدا لوما هكا

 نيدلاو ةللا دعس ىتاشلا ةمالعلل دباقعلا حرش ىلع ىلايخم

 ىنازاتفتلا

 نسحملا دبع نب نامضمر خييشلا لضافلا ةيشاح اهشماهبو

 ةئامعسلو نيعبسو عسلا ها/ه ةنس ىفوتملا ىتشهبب فورعملا



 سجل 6 رح ع

 ماودلا لعدبح وهل [ىلعو د ماللاوةالصلاهلوسرىلعو مالكلاب اكتمل هتلدجلا
 هللاامع زائا هي ىوزب ولا نس ني ناضمر ب ىوقلاهللادابع فءض الو يف ١

 ناكمو * ىدءوىبوب ةريخذنا # مادقالاو ىداوالابدخ يم وب د ماسلا هلضفب
 # مقملا معتلاب هّنلا ههرك | دي مهاربا ىنيع ةرقو ىخا # ىدسج نم ىجور 1

 "00000 ىشاونلا ةنعا نيبرم تقاف ىلا هني ىشاوللا هذه ةءارقؤ ذأ ا
 هندحو ام تهت د“ ملت ١ نع ةهزن' ناسح ديارش 0 ميلعتلا ءانبا ةحرقلا

 * ةتكلاىثاولاىف ترظنو# تارثالاب قيلتالام اهنمتسفنو ع تاكنلا ن

 ني-> ريع نع .# سيبولاب هتهششم ىف همك ر دأف وي ةءاعلا ران آلا ةهاكيك ىه 5

 حابصم اهيف ةاكشك هرون لثم #* حابصلاك ارين اباتك ءاث دلع بدهملا هريئذ نم

 لد ىف ىعورش دعب هنكل #* ىذ بلاط لكل ىنم ةيده دلي ىنغلا نم ماهلاب ذي

 سدهااءاضف ىلا مو>رلا لحرت هي دوصقملا رخآ ىلاىلوصولقو # دوهجلا |

 ةيمر ىلا تاب #* دقو راط دارملا زابزا 6 رعش رلسنالا ضايرىف هنطو مهللا *
 )از و دو نارسللا ةهيتنىف رئاح هت اناو قملاب زاذ دق وه دع نازح الا

 # مركلاهللا ىلع هلابقاع . .انو د دابكالا هنود مطقنتسما اذهف # دادعتسالل

 #* باتكلا اذه ىراا' نم ىنملا ةياغف # محرلا بر نه الوق مالس لق

 ريسعلا ىمالا اذهىف عوقولاب وجرا ال اناو خب باوعتسملا هاءدنم هومرال نا
 # لوبقلا نسحا هللا نم لوهأملا لب © ربزو ةيطمالو ناطاس ةيطع

 دشرلا هللا ره اءلاط # دارألاىف ضوخا انا اهو دي لوئيملا ماو لومألا منوهو

 د ادعبامأ 2مالسلا راد فهما رك اهللا نسحا# مانالا لضاؤا ةيخن( لاق ) «دادسلاو

 ةرابع ركذ نكل لهأتسم لوقتالو اذكل لها نالف لوقت حاعصلا ىف لاق ( هلهأتسمل
 ةيساقاا :نماعشأما فرظلاىف لماعلاوّةرقلا ةروس لئاوا فاشكلاىف لهأتمملا |

 © قيرطب )



 هه م #

 سايقالب ىفرصلا فرصتلا لوالا ى لءنكل لعبفوا ليعفاما ( خلاديسهلوق) ةباينلا قيرطب
 ساربنااذهىراسلااا كنودفدلوق ) بكارو بكرك بحاص عيج ( غادبودهلوق )

 ساربتلاو مضلاب ىرسلا نم ليللاب راسلا ىراسلاوذخ ىنهءامال باوج كنودف ( غلا

 قلطملا مالظلا ةلازاىف حايملاب هباتك هبش كنود لوعفم هناىلع بصن وهو حابصملا

 ةملاح ةطشرش هلدعم| راعتساف لدللا مالظو لهخلا مالظ قلازا نم لكن مح ىف اهدوحول

 لصحم ىت> ٍحابصملا ماب هبشلا باتكلا اًذهذخ باطلا ىلاياىف رئاسلا اهيا ىنعملاو ظ

 وهاكفوذخم أدتبم ربخنانتك6 غلا سانلل ىدهورون هيف باتك هلوق )) كيولطم |

 م0 تت ا ا م ا تشم يس ا ا

 هلآو ء هلسردنس لع ةولصلاو ٠ هلهأتسمل دخلا ديبالا

 ةيفالا نماكملاىلا كدشرب ٠ سانال ىدهو رونهيف باتك ظ

 .٠ ةعدلا ناوأ هتيلما . ةيفسنلا اقعلا حرش نه أ

 7 ( ةياده 0 يىدهو 0 ىلع هذامعال هدعبامل 2 00 رعاشلاو]

 ؟ودولطلاوأ هينضنقد 9
 لاح ة.فرظلاو ةيضيعب هي دئاقلاحرش ىلع ىلايخلاةيشاح لقنح

 نم ةناك ىا نماكملانم ٠
 هلوق 7 حرشلا ءازجا 6 ميحرلا نجرلا هللامسب ريح

 ©( ة-عدلا ناوُأ هتءامأ

 نا واو ةبا.ةكلا ءالمالا
 ىنععو اظفل نامزلاك

 - سارب:لااذهى راسلااها كيودف * هايس ى حك وم هىكو

 ( درت نع هو ) ١ هيو وانتو ةلاطلا ركع ل
 راسنا ع وه 8 7 0 :. ١

 نملاح ( اكلاس هلوق )
 ءادازاحجالاو تاما لعاف ! ,

 سعال ع طلب اإل بحاصلا « ىلءالا لثملا هلو * ىلعلاى هل لثمال نم

 تاجاملا 5 هك هناي 5 مظعملا روتسدلاو * مجالا

 لود تجامني>و 0 زاغلاو ةدمعت ريع نم 8 زان الا

 ةنازخ ىلاهتقألا 5 هندسو هنيش نسبزت تثمرو 2 هنيضخم

 مظعم ديدُهةلاب ةداجلاو

 قوس وهو دحاو ىنءعامهو )ع زانلاو ةيمع' ريغنم هلوق ) ةينا اهتفاضاو قيرطلا
 (تجامهلوق ) مهفاف ةدالا نهوا اكلاس ريمتنملاح ةيفرظلاو راتتسالا ةياغىف مالكلا

 مورلأ 6 تمرو هلوق ) 'ىثاا لوح نارودلا ناموحلاو حملا موحلاو ةيردصمام

 اريخلا نيسلاو لئالدلاب ةيلعملا لئاسملا نيشلا لبق « هنيسوهنيش هلوق ) بلطلا فلاب
 ( للا هلوهلوق ) فرسثلاو ةعفرلا عفلاو دملاب ءالعلاو مضلاب ىلعلا ( ىلعااىفلوق ) |

 فرعلاىف ريزولا ىلع قلطي ددسقت الب وهو ( بحاصلا هلوق ) هلثم ىلا ةفصل لاق |

 سانلالاو>اىف عحرب ىذلا ريبكلاريزولاوهبرءءلادلامضب ( روتسدلاوهلوق ماعلا ظ



 علاطملاحرش ىثاوحيف اذك هطباوضو كلما نيناوق هيفىذألا رتفدلا هلصاو همس رياهىلا

 وه“ىثلاى لا جفلا ىطوديعبلا قيرطلاوه قيملا فلاو ( قيع يف لكلا ىوطي هلوق ) |
 هوحوهلوق ) حاملا رات ىف اذكدمعئاذا ىوطلاش هيلا ءاهتنالا لزانملا عطقب دصقنا

 ىذب ل مالا هبشدنالةيلييخم وةينكم نانراعتسااذهىفو ءاجرلاوهو ل مالا عجدملاب ( لاهآلا
 ةاهابمللا نم 2« تهاب هلوق ) دبعبىا ( قيحم<هلوق ) هيلا هلمزاللا هحولا تيثاو هحولا

 هلوق ) هسأرب اهليلاك أت رخاذىا سأرلا ميااعفب ةماهلاو جان مج ناجمتو ةرخافملا ىنمع

 ىلوهلوق )هدقناسنالاةماقاوريم ًاءرملا ةروريص ىهرسكلاب ةرامالا وةلحلاعج 6 غالل>و

 ةيانك( ىدبأ دخأآ هلوق ) لمءلابنراقملا معلا ىهريسافتلا ضعب فونقئلا علا ىهو 3

 روثاملاىا2 موسرملاهلوق ب !ءلاىنمعءاولعج ( خا ةيول اهلوق ) امهتعفرلاببس هنوكنع
 اا ب صم و : هم

 داب لكزم لام آلاءوجوهلبتسيو قيم ين كتيلاىوطي || بدتكملا دا لسا و
 '00| للظو ءاةماهب ةزازولا نآحح -تهاي , قصس || د كل ( باج م )
م 1 املاو عملا قمع

 سد 3 0 
 ١ 7#

ب مو هاعللاو ىداي الاىلو * هتماق 7 3 0 7 3 ٠
 مكحلاو لضفلا لهاى

 ِِء 3 اهعحو دم ا » 21-- أم
 عرشاا ةيولآ عفارو ٠ مولعلاو ءاذعلا ىدبا ذخآ 5 ٠

 رخافملاو ةمر 8 ىهو

 (العفل :ةزئأما ا ةركفم مج

 نيتكرملا الامحاو ىعمو

 (ىاحوهلوق لا ريسفت فطع

 6 جرادمةلوق ل طيح ىنمع
 ءارلا أب هجردم مج

 » ةروظطان !ىإ جرح ىادبحلا قمع دقنلان م ةغاام 4 داقنلا هلوق ١ كلسملا ىعع

 ةبهتاملا رانلاك بهللا عفترملا « داقولا هلوق )) دعاصملاىا ( جراعم هلوق  تاكتلادابج

 اذه دمىفابمعا رعش عدي أ مث ةقاطلاىنمع ( قوطهلوق) جراء لابداقولانارق نمسح ىنالوأ

 هنازحاضءب ىف فاحزلاىرجأ هناالا تارم ثلث نلعافتهوهو لماكلار حن زو.ريزولا

 مهول ( هلالج تيص مهولا لدب ملوا هلوق ) ناعفتسم ىلا هلقنو ناعافتم ءان نيكستب

 هلوق 03 ةماثءاا .ةرهش لالحلا تدصو ةلعافلا ىلع عفر تدصو لوءفم هناىلع بصن

 فيطو ليلا ىنمع ليدلانم لوهجت ليخو ةيفانام ( هلاحىاس لايخ فيط ليخام
 ىنعملاو اهفوصوهمىلا ةفصلا ةفاضا هتفاضاو ىلا ىنمع ىاسو مونلاىف هئيحم لالا

 رست نا نعالضف مونلاىف هلاحومب كاردا ليام مهولا للد لالا .تيص نكيملول
 10 و جا م ع د سس ب سس ا د يت عا ج1 27 7 ل 2 تم د سس دل د ص د حج ع ب مج ل ل

 ( لاح )

 تاسايرلا ىواحو « رخافملاو رثاملا زئاح * موسرملا
 تاماقمرخآ « داقلا هعبط جرادملوأ « رخ ًالاولوالا

 قوطنعءجراخ٠ داقوااهنهذجراعمرخآ و ٠ ناسنالا عون

 مهولأ لدب ملوا ( رعش ) ناكمالا دح نع لب رشبلا

 + هلاح ىتاس لابخ فيط ليخام *« هلالخ تيص



 - ها لطعا 0

 نكل مهنمديلا رظنب نم موقلا ةروظان 6 2 1 ني نأ ودلاةروظان هلوق 0 ةظقملا لاح |

 (هلاقاىهلوق )مالل ا هبلع ناءلسرب زوابحرب نبا وه داصلا مف أ فصآ و فلا الب اوصل ىف

 ريمصلامح رم هن ىنكوهلوق ) اعيج ىا( ارطهلوق )ةيلاعلا ةبترلادارملارابدالاض ين وه
 بص ناهربو ةيلعافاا ىلع مفر راورحملاو راكلال و ادوي ةيوكوهو قايسلان . م فام

 ل !اةحاحال ا 2

 راهتسافح سما هتلباقملا ردب نوكيهعمرمقلاعمتجا اذاهنأشورمتلاربودتىفامانههدارملاو |

 7 ارنا ىلعال جوالا قدرفلا ريزولا وهو * هرصع يع ناويدلا ةروظان 1

 لماك ا 1 رادو اوف نسح ناهرب هب ىفكو ظ20303 ارطلضفلا ل هاد و2 هلارقا

 0 4 رار طرح . لم رغ والا هلاك
 دم 5 [ 10 1

 0 5 7 :  ىداق | . هلع ملاع رح نقيق « رخل ملط الا
 ل ولا هلاضفاىف لكلا غيلب نعم « هظفل ةحاصفىف ىعنابم“

 قمع ىا (رحعتم هلوق ) 4 10 0 0 2

 ىا ( هلاخ ملاع 71 :2 « هلاوقا ىف ءارآلا بقاثلا « هريبدن ىف راكوالا بئاصلا

 10 1 هدلام نم هظافلا اع اكف . هظفل كسع سبل لد سآّنلل
 هيفد رق هنأ دارملاو نارا دل ناري ل

 1 3 « هلاعش عقربتم هن اكو + هنانحو ىف راوثالا مارت

 دا 6 :نياغس ؟اهرك ) ا ريبكلا ربذولا . د ةماعنا ح ا هديك حا هيئاوألا هناك ا

 ىت> برعلا ءارعش عصفال || * هب العإب للا لع مفدو ٠ هر ايضإ 3 ةرع هللا عدوا
 رركيالأ ناكمنا ةزالخ 3 لق بر املأ ندمءام هلاضؤذأ دروهم لازالو

 ( نءمهارق ) زجاع فلاب ىع ودم زالب هنعربعي ناكرا ركشا | بج وءامةلماك ةنس اكن ناواظفل

 هلوق ) ماعنالا لاضفالاو ءامملا فالخ لاو برهاادود>ا ةدازنا نوكسلا 5 + مفلاب

 ءار آلاوقارشالا ب وقثلاو ءار آلا بقاثلا ىنمماذكو ب اصهراكفا ىذلا ىا ( راكفالا بئاصلا

 ظافلالاهبدشتوهربك مدعو هقالخا نسح ناب هنمدارملاو )َ لذ سانلاهلوق )ىأر مج

 هلوق ) مهفاف كلذ هلاثماىف ناشلازا اك رهشاو فرعا لاملا هلذبنا ىلا ةراثا للملا

 اهىلاعحار ريمضلا 6 هن'اكف هلوق ) نيدخلانم عفتراامتانجولاو رثاكتب ىا( مازتي

 ران !نه هتانحو راونانا ىنءملاو هلآلا ءاس ةردصم لاعفلاو عقربلا سبال مقربتمو قبس

 3 ةمدعلا مضإ ىلوالا (ةزعلا لع هلوق 2 رشن او عاذىا( اشفوهلوق ( ع هلامف |

 ةصقان ( لازالو هلوق ) هتيأر ىا ( !ءلالع هلوق ) ةلذلا فالخ ةيناثلاو ةلمهملا مف
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 | ةيناس هتفاضاو ءاملا لانبدنم ىذلا عضوملا دروملاو تابثلا هحوىلع نوكلا اهانعمو

 فذح ىلعوا ازاجم هدروم ىلع ءاملا قالطا قيرطب ءام اهربخو لازال مسا وهو

 عمجملا نمل انههريعتسامالسلا هيلع بيعش ةيرق مس | نيدملاو ىنالاك ءامدروم ىا فاضملا

 ةلج ا( دحوبهلوق ( ةحاملا ىنءع اهعضصو ءارلا مشب ةبرأم عبج بر املاو ةرهاظ ةقالعلاو

 ةلج امهيناثو دجوب ىلوءفم لوا ةعاملا ةمالاو مسالا ىلا عجارلا ربخلا ريمضنم لاح
 نيسلا رسكب ( كام«ىلا هلوق ١ اهتعاضامدعو اهليصحم بلاطملا قسم دارملاو نوقسي

 بكوكلاو ةسوحتلا فالخ ةدوءسلاو رمقلا لزانمنه كامسلاو نارين نابكوك ناك امسلا
 ضاعبا ىلا ةيدنلاب ةسونو اذرش ةفلتلا ريع ىنثالا جوربلا دحاو جربلاو ملا
 ( ريطخلا هلوق ) حاملا ىف اذك نطفلا نقثملا ملاءلاوهو 6 ريرحتلا هلوق ) بكاوكلا
 0 ا ا اا ترا ى را ىإإل ىف لاق ردقلا مظعلا ىا
 ريطخ> لل>ر لاقي حامصلا

 هلوق ) ةلزتمو ردق هلىا
 هركذ اعا © غلا 0

 ءادتقالا نم ردابتملا نال |

 لاتكالا هز تالا
 ءادتقالا دارملاو هنومضمل

 نع لفعنف هيواساىف هب
 بواسالا ريع ةتكللا هذه

 سفن ءادقالا نا ليقنا
 لقعلا دذذدحو بنقعتا

 « ةناعتسالا » ءادتقا لك ىلع هقدصل ماع وه لبال انلق هيفال لاثنءالاو عئاشلاب

 « غلالاثتما هلوق ) لمأتفهريغ اذكوناوي-ناسنالاىف اناوقكاذهف هبيلاسا نه بولساب

 ثيدح ىف ءدباال جرب دقن ىلع لوقنانال بيقءتلاىفال ىنادنالا ركذلا ىف لاثتمالا لاال
 ' ريدقت ىلعو هيفلاثتمالانوكىف كشالىفاضالا ىلع رخ آلا ثيدحلا ىفو قبقحلا ىلع ةيمدلا

 ىفرءلا ىلع هلوق ) مهفاف بيقعتلا نمذىف ىتادتبالا ركذلا دجوب رخآ ل ىلع للا

 سعال نيعي هللا باتك بيتر تانلق ديمحملا نع ةيعستلا ريخأت زاوح هيلع درب لبق (دتملا
 ريه#اءج رم ( روهملاوهاكهلوق ) طقاستلا ةطرو رع صياختلا ىهلجااذه ةدافو

 لاباا تاوذف ةناعتسالا اما هلصاحاع هيلع ضرتعا 6 غلا ةناعتسالل هلوق ) ىناثلا لما

 'اههركذي اهربدصتنمدبال هنا ىلع ثيدألا ةلالدل ةدتمأا لاففالا نه ةباتكلاو ةءارقلاك

 ( نمو )

 هعفرناذ ء بلاطملا هنهزوقسي سأنلانم ما هيلعدحو

 فرشجر.ىف لمالا بكوك دعس دقف * لوبقلا كامسىلا

 حراشلا «لاق ءاليكو ه.ىكو ةناعالاىلو هتلاوءلوصحلا

 ةيعستلاب نعامدعب «ريطخلا هفطلب ىلاعت هللا هلماع ريرحملا

 يولسأب ءادتقاديمههلاب ةيعستلا بيقعت لوقا ( هتلدخلا)
 لاثتماوعاجالاهياع عقولب عاشاع لعو ديجملاياتكلا

  عوفدفل امهطرامتنم مهوب امو ءادنالا ىثيدحب

 ا|.ههدحا لمح وا دتملا ىفرعلا ىلع ءادتبالا لماما ظ

 كلو روهّتملاوه اك ىفاضالا ىلع رخآلاو قيقحلاىلع '

 نا كشالو ةناعتسالل نيثدحلا ىف ءابلا لمحينا
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 مزلالاو كلذ هيف روصتسالف تارقحملانم هريغوءدبلااماو ةناعتسالا قل.: هقرط نهو |

 وه هنعباوجلاو قوصللا ريغل هيف لاقحاالفرقحم لكىفو ءدبلا ءدبىفةيمسلا بوجو ظ
 هناب لوقلاو هلاحنع صحغتلاو لابلا تاوذءديىف ةناعتسالان م دال ح ثيدحلا ىنعهنأ
 ناىلع ةيدبءتلارومالا ىف عراشلا لع ضارتعا تارةحلارئاسو ءدبلاءدي ىلا ةيسنلاب ركحم

 ىلاةفاضالانال تارقحلارئاك الو ءديلاءديك سيل لابلا تاوذ ءدبنال رهاظ عجرملا

 | فاضملا ءديل اىلا دافتسملاهفرسش ىرمسي تلقناذ ةهبشالب فاضمأل فرشلا ديفت فيرشلا

 | ءديىف ةنامتسالاتلقنافءدبعدبعف سيل ناطلسلادبع ةمظعنف ىواسنلاديشال تاقدبلا
 ةقيقح هءودبءىف ةناعتسا همف ةناعتسالا تلق ريسي ”ىش هنال هسفن ىف لوقعم ريع ”ىش

 ءدبلاىف نيتناعتسالا بوجو مالسلاهيلع نيباعتاو ءودبمللا ليصح# ءدبلا نم ضرغاانال

 / للختالب ءودبم لكر دص ىف ديمههلاو ةيعستلاركذ ةلجلابو ام؛الودبملا نماب ءزج عقيالثل
 ظ ىلاامهتكربءاقب ىلعءانب هنازجان م هزج لك ىنامهركذ مركح ىف ءادتبالا نيبو اهني ىنجا

 لصافعفد بحيالو متنا || ىنتعالو ةسبالماوارخ ةنامتسالا ىفانال ىعب ةناعتسالا
 الثا ءدبلا ققحم دعب قفتي | ءركذ,وتيث زا دجو للع“ىثلابءادتبالاعوقو عتةسبال انا
 هرد هللو جرألا ىلا ىدؤي | ركذ وأ زجامهدحا لم<نازودعةلصفالبءادتبالا لبق

 ىلح |ام لسو هيلع هللا لص ْ سانا نآ ءادتالانآ نوكمف لصفنوش هلبق رخالا

 هتاراسعا“ نلعاو هاراغ ا دحوتلاةلصءابلا نارهاظل ا( هتاذلال< دحوتاهلوقزثامع

 ةناعتسالاىفاسالالثم ديزي تيب ءانيىف ةناعتسالانال (لاىنانال *ىشب ةناعتسالاهلوق )

 ريال هناي باعم ةروسال | ىلع ديمحلا مدقنل زوج هنأ نم لاّشامو هريغو ورك

 ( لا ةبالملاوا هلوق ) نيشدحلا نمال هّيبااتك ب ولسان م دافتسم بيترتلا سأنأ

 باوجلاو برشااو لكالاو ةوالتلاك رومالا ضعبىف نكءال هروصام نأب هياء در
 سدل ديمجتلا ثيدح لملف هدعب هزك ذ حسام اهنه لب دلمحملا اهلف ثا

 رابغالف امهنيب عمج هثديوف امىلا ةبسنلاب ةمالك و اهلاثما هنم نصخل لب هلا
 رورجلا نوك عم لعفلا عوقو مث ةسبالملاقاطم ىا ( عا ةسبالملانا ىنحيالو هلوق )
 دجوت ىنعي لصفالب ءادتبالا لبق رورجللا ركذ عم هعوقوو لعافلا ماق» مقااعأز ج

 قح انهه همالك قيقحبوه اذه نيثيدحلانيب مفادتالف نيتروصلاكذيت ىتاكفةسبالملا

 اذه ( ةييزلا هحوىلعهلوق ا ققدلا مالكلا مهف نع لزمع فالخلا ءاعداو نقلا

 ىعدامث هيفعورسشملانم از ح ةادخلا نوكنع ىبأنف لجو نعهللا باتكل قباطءاوه

 ( غلا امب سيلتلازآ هلوق ) بيٍعسماب ىنأدةف نيثيدحلا ىنءل ناس ىلاعت هللا باتكنا |
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 | ققحمن ىذلان ًالاوه ءادسالا نآنا ىنمملاو افرظ هرابتعاالب ا نيش قالا اذ_ه
 ةيقاب اهنكل اهظفات نيح تثدحناو هيم-لا نال دحاو نآوهو امهب سلتا هبف
 ةئالثلا رومالا تءّتجا ةزمهلا ظفاتنآ ىف ىنجا لصف ملام ةلدجلا ةزمه ظفاتزآ ىلا

 نب دارملانا نظ نفءادشسا ةلداب سلتلاو ءاقبةيممتلاب سدللااو دوصقملا ىف ءادتالا

 لفغ دقف دحاونآ ىف نكعال نيئيشلا سبلت لوصح نا ىلع ءانب نامزلاوه ام« سلتلا
 اهنا ةزمهلا ناب ةيعسلا رخآنآ لاصتاو نآلاب نآلا لاصتا بسحم امهلاصتاذا

 ند ه رك ذامو هيأربهدحوت قصتلاىا4 هب ًأربدح وتلا ةهلوق) ,هفافر ا :ء قمع

 مئاشلا ءانعموه اذه( 24 هند رقت ىا هلوق ( لوصحلا ةدافاوه اعاذةف رظلاىنعم

 اهنع عنمالذا باطالوأ ةروريصالوا باكتال ناك امةلوقم نمامادنع لودءملاهلصا نكل

 "00 ةل| يدان ذى ارلاب ةيولطملاةدحولاوةلقتسلا ةدحولاوةدحولالاك قوصلزاومخل
 5 لك ىف دجوينا نك« لقنل زكا 1تايلاو هقللا 121 م لقكا هيف ضعلا
 | لاقحالا و.ناكمالا درع هنع لقناعف رك .ذامو لصالا نيعب لك ذلالضافلا ىث#ل انا ىلع

 دحوتلا ىنعفهلوق ) لمأت

 راشعا نكع ١ 24 لال

 قا لشد منعو لامكلا
 قتلا ايحبأ قدما ادعت

 ةيئاذلاوا ةلماكلا هلدحو
 هلاك هتاذ لال قصتلم

 « اما» لوصح 4 ىلع هلوق 2 همدعىلع راح عئاشلا لارعتسالاا| نالربتي مل اعاو هنع

 انههةفلابلاو ةنلالا دصقل فوصوملاىلا ةفصلا خا مةفاضا قيرطىلع ىنمي ( ةروصلا
 نم كلذ دع د 1 ا ( مهفافةروصلاةىلعلا دسهنوكل لوطا وعد اك ملا ناوه

 هلوق ) لاقملاىف قحلا قرقدعب لاق الا ليدس لعهريتعا هنالدتعس نمدنكل نطعلا قدض

  لالج دحوت!| ىنعف لةئساو هند رشن ىادب أريد وت لاش

 مث ةسبالللا نوكينا ل و ةروصلا لوصح منن ىلع |
 نيطلا رجح مهاوقك عنص نود ةروريصللاما لءفتلاًةغمص ١

 داوتلاونوكتلا هنموريغلا نم لخدمولعالب ارخراصىأ

 | ةليلطا تاذلاوا تاذلا لالح ىنرينلاةك رشمدع تاذلا

 ش0 يعط اذهىفدبال( غلا نوديهلوق)ىنامزلا ق قمسلل ىذدتقملا لاقت الا رامتعابال 6 ةروريصللاما

 | «نيطلارحح هلوقإل»» ع _رصتلاب سأ, الف اظفل هرك ذباودوعت مل ناو ةيندبقلا اًذهنم

 | هدوجو مدعلاشنا نكع نكل رصحت-اةرفاشلاىف دوجوملاو لعفنلا اًذهحاعصلا ىف سيل
 ةيوغالا ظافلالاعممج هتطاحا ءاعدال لاعالذا ةذالا لها تالمعتسم نمونوك ىفانبال هبف

 هيشاوحىف ةفدصلا هذه ركذ حر قاحرللا فيرشلانا عه هنم ذود_ثال ثمح

 رهاظلاذا ءابطالالب فرءلا لهالامعتسا ه.ؤكي هنا ىلع ةرعستلا ريسفتءانثاىف فادكل ا ىلع
 ( لعالبهلوق ) هلا هىف قباطتلا بحيالدنا لانا اضيا هفكيو هلاثفاىلع هواج مهنا

 ( لمع )
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 هيلع لدالو لقت هتحب دهشب ملهنا هيلع دربو )متلاو عرجلاكةلهم ىفرركتملا لمعلل |

ٌ 

 زوجيو ءاببنالا رئاس تايآ نم مظعا انيبن ةيآ نا ديفيل

 فدل كعب اهنع واولا ضاوعت قيرطب مالكلا مظن ىف

 اك ةروريصلا ىلعاهلج باوصلاذ لمعلا رركت نع الضف دعب دجو.مل لعافلانال لقع
 اذاام لوصحعوه 6 لا ةيئاذلا ةدحولاب فاصتالا هلوق) ميلس قوذ هلنم ىلع ىنخمال

 ةدحولاب فاصتالاوا ىا ةمئاذلا ىلع فطع ( ةلماكلا هلوق ) ةروريصلل ةنمصلا تناك

 ةسبالم عم هلوق ) لامكلاب لوألا فاكتلل ةغيصلا تناك اذاام لوصخ اذهو ةلماكلا

 ماقملانا وه ةيولوالا هجو « ىلوالا هلوق ) نيلوص#ا نمدحاو لك ىلا رظان 6 حلا
 ظ مظعتلل ةفاضالان ال(انيب“ ةيآناديفيلهلوق )) ةلاحمالىلوأناك هيف لخادوهاف حدملا 2

 93 نانم هوتامو لفغ نه ىلعالاماقملا اذه ىنةب وعص الف ءاسالا 3 نم مظعا هللا 2

 ةسرعلاابازم قوذنع د.عبف ةيمظعالا رهظيالف ىلاعت هيلا فاضينا نكي ءايببنالا رئاس

 عطاوس ميمحدي وم مالسلا هيلع هنا ىنمملاف قارغتسالا ىلع لوح هيجل ناب هجوبدقو

 ىقانالهبا هيلعدرب وهللا عت

 هلا لعاضيا ا هريع دسأت

 لب ججحلاةيمظع| د فبال سول

 لوقلاو مالسل اهيلع هتيمظعا|

 ضعبلان م ظعا عيمجا ناب

 روهظ م هءاكترال هحوال

 هلوق ) هيجولا هجولا
 اذه » عا هعج عطا_سف

 ىناثلا رايتعالا ىلع عرغت»

 تدافاة نابل نالامتيصيص نم رابتعالا !ذهىفحدملاف لخدا ةفاضالا ةيناسزوكل طقف

 لاقحالةيصيصختل وها لوالارايتعالا ف لخدالا اماواهعجابعطاوس ةروك دملا ججحلانا

 لامكلا لعلم ىلاعت هنأشىف لاحسا امو فاكتلاماو

 تاذلا لالجن دحوتلا ىنمف هوحنو ربكتملا ىف لقاك

 لالح ةسبالم عم ةلءاكلاوا ةيئاذلا ةدحولاب فاصتالا

 ىلاعتهتاريمضلا نوكىلوالا( هحمح عطاسبهلوق ) تاذلا

 هلوق) بايثقالخا ليبقنمدحج عطاسف دمحم نوكيزا
 اهرب دقت ىلءواامأ هوت ىلعاما ءافلا هذه ى.ه « نائدعبو

 ليقامو مهفاذفاهعطاوسب ديم مالسلاهيلعدناوعطاوسريغةروك ذملا ججحلا ضعب ن و نأ
 ىلاةيسنلابهموهفم ريتعي ءانعمىفامو قتشملانال انه نس الاممهتلا ىلا ججحلا ةفاضانا نم

 برا ةلدادحا انلعت اذا م دارملا مهفاذا هنسح نم عنمال هناب عوفدف هيلا فاضملا

 ىنع عا ءافلا هدههلوق ) دعب ةسر ديز لياد هناي هنعانربعو الثمدب زنم بلاطه نه

 فطالاف ققحملاىرم اهدارب ناظم نم ماقملا نوك ىلءءانب موهوملا ءارج الاما اهداربا

 اهتوصنع اظفل ةدئازلا واولا ضيوعتب مظنلا ىف ةردق» اهنالوا نيئصقلا رابتعاب

 ظ صلخملا نم بيرق باضتقالا نم عونوهو باطخلا لصف اهنقباس نع ةلوصفم ةلاف

 (ىتشملا ) 4 14 3# ( ىلابخ )



 ىنمملانالاضياريدقتلا ممنيتيضقلا نيب فطعلا رابتعازو<هناديرب( غلا عنمالدن'لعدلوق ) |

 سم ٠١ الحل

 حاتفملا ةرابعيف اك ةفطاعلا نيبو اهنيب عملا عقدق اذهلو ةتبلا هلاثما ىف فطعلا ىلع
 وهاما لا_عتسا ىف لصالا نال ءوسلا ةرئاد هيلعف هيلع ادر نيماقملا نيب قرف نف

 قفالواةكلْذف تناك ءاوساينا ترك ذاهفاموالوا تعقو اف ةفطاعالب اهنيرقب اهلامعتسا
 اةاركاذ نأ ةتيضوع كحوأ واولا كرتيف باضتقالا ربتعي نازوجن هيف نحنام لاثما

 نو لصا ربتءينأ زوجبو باضتقالا ىقاشاعم 0 ل نكل اما ربدقت عه

 حاتفملا ةرابعيف ام ةظوفالاب ردصملا هيلع فطعيمث امأب اردصم امالك قبسام
 ىرامجلا مي حراش امركلا3و أ ايدك أم ىلع 3 8 حرمشلا ةرابعفف امم ةردقملابوا

 بتكو لقرهىلا هثمب ىذلا سو هيلعمتلالصوتلا لوسر ب وتكم ناسىف هتلاامهجر
 30 نول مالس مورا .ظعلقر ه ىلا هلوسرو هللاد. عد ند ميلا نجحرلاهللامسب هش

 تاقدعسق نئاف راركتلا نم هيفديالف ليصفتللاما تلقنافلاق ثيدحلا ىناف دعباما ىدهلا

 هربدقنو هيسف إبق روك ذملا

 دعباماو هيلا ءادتسالااما

 همف رظن نف ىهتنا اذكف كلذ

 وم<و هرظن ولع لع هلامكب

 ايه اهنم دارملاو ةدمقع

 «ىلع»  ىلقن اهث لو هنال اهسفنال اهدحاح رفكي ىتلا تاءاقبالا هل قلعتلام

 .6 ساسالا ىهوهلوق) مهفاف لئاسلا نع ةرابع مالكلا نا ىتأيسو مالكلا نه شاقعلا

 دارم ريع هيلع ىنتب ثيح نم هريع هيلع ىتبام وهو ىحالطصالا اهانعمو ةغالا ىف ىا
 عومجلا ىلع قلطي وهو ( لا باتكلا هلوق ) ىتاثلا نمديف رهشا لوالا اذا انهه

 ءاز>الا وهانه دارملا لب لوصالا ةمئا دتعاك ه. صاصتخا عون هلدنم ءزجح لك ىلعو

 لاقتحاو مهلا ةذيصب دعاوقلا ظفل هيلع لد, عومجملال ساسالا ىهذا ةينآرقلا
 همق قب نكل قا روهظ 8 هما تفتاليال ةنسلاقددعتلا رامتعاوا دحاولا قوؤام ةدارا

 فقاوملانم مهشاهىلا ثفتايو اقعلا ىنءلراغم ىنعم ىلع دعاوقلا لج هناوهو وش

 دبال سيسأ:ا| نا ىلع ءانب ةينايب ةفاضالا هذه نوكنم دصاقملا حرش ىف هبحرصو

 ةنسلاو باتكلا فقونا هجوال تلق ناف 6 غا نافتوثب هلوق ) نكمأامهم هتساعر نه

 لوسرلاو ملكت لا تاذلا ىلعالا ىعالا سفن ىف امهفقوت مدعل ةيمالكلا لئاسملا ىلع

 ةرابعىف مقو اك امأ عم واولا عامجا نم عن :مال هنا ىلع

 5 اعءاوق ساساو هلوق  نايبلانف رك ىف حاتفملا

 ساسالا ىهو ةدعاق عج دعاوقلا 6 مال السالا فاقع

 000 ا الو ثراكلا وه ةم السألا انقل ساساو

 نافقوتءامثو ام دب عرمشلان م دافتست نأ بح دباقملا

 ةيوبن ةندو اينابر اباتك امهنوكب قيدصتلا ىنعا امهتومش فقوت دارملا تلق ثوعملا |

 غد ل



 1 م ١١ 3 ش

 لعالوت )مماسلا مهف ىلعداقعالادوجو عه هبعرتو معلا حدم ىف ةغلابم مل هجره حرصي لو
 امهتاصخ إلا فصتاف,( ةيناثلا فالي هلوق )لئاسملا نعةرابعمالكل انادنم هش( لئاسملا
 الذاهاوةىفوهو عونممروك ذملارصحلا هنعلقنامف © لاق ث دوصقملا لصم ةدايز عمدا

 منال لاش ناا«*دحاانالاّ>ا عنملا|ذهة يشك ىف نكل ةيداقتعالا لئاسملا ىلعالا اتكلافقوس
 ناالاهترابع رم ظااوهو باتكلا فقوتىف لخدم لئاسملانم اهريغانوكين'زاولرصحلا
 مناللاق نارخ آلا و باتكلا ىلعةفقوت لا دئاقعل اة صح ىلعهفقوتىف هئاقبل هلايح ىلعحرودلا
 لل دلاورظنلا ثحابكل ئاسملا نمدئاقعل اريغىفارمصحمم بات كل افقوتنوكينازاو+-رصحلا
 زوج دنا نم مالاد:سنايبىف ليقامو ىف الاك هن رابع رهاظب سيل اذه نكل ر ودلاعفدني مفالثم
 اذهو اقعلا ساساس اسا مالكل ان وك ءاشبا عناملا ض غن ال لطابهزاجعاب باتبكلا تبث نا
 لئاسملامالكلاب دارين ازاوأ- هسفنلاساسا “ىلا نوكموزل عنع نا باوجلا ىف نكع ودل فانم
 هلعدرب (اهتاذ بس هل وق ) تف ىعاممالكل | نمدئاق لاهل وق ىفانس هنأ الا تاقيدصتل أداقعلابو

 روذحملاف هدادتعا عم ناك أأ نكعو ةدناثلا فالخي ةنسلاو باتكلل ىلوالا لومشل
 فقوت مزلالاو ىنالاكقاب || فقوتت وهو ةيليصفتلا اهتلدا دئاقعلا ساسا لانا
 ٌْ ءمث ىلع ةنسلاو باتكلا | ءزح ليلدلاو رظنلا ثحابهنأ ىلع ءانب علا اذه ىلع

 اديس لكل تشمل م تانصلاو دحبلا رعوهدلوق رات وعاش لعد

 ساسالاوه هلوق ) لمأتف || نككو ىفاضالا ىنتملا وه دارملاف كلذ هيف .فرعي لعىا
 ةطساو الب ىا ( تازإإب | روثا هنوكل مالكلاىلا مسولا هبسنف ىقللا ىنعملا داريا
 0 هدب اوذ نمةدداف ىلا ةراشا ( كوكشلا بها. غنعىجمماهاوق)

 امدارملاو ةطساولاب ساسا هنالدتاقعلا ساسا مالكلانا منال ىنع دياقعلا ساسا مالكلا |

 كلذكاالو اهساسا ساسا ساسالب دياقعلا ساسا ساسا باتكلا نوكيالف تاذلابوه
 ةرابعلا هلجعمهيلعدرب تاذلا لجال ساسالاوه تاذلاب ساسالا ىنعملاق نذ مالكلا

 ساساف هلوق ) دئاقعلا ساسأ باتكلا نأنم قيسامل ضةانمهنأ ردابتملا ديغلا لع |

 | ساقعلاوه ىذلا هللاسم ضعءب لب مالكلانف هيلع فقوتال باتكلاىنمي ( نفلا |
 ساسا ساسا نوكي ىتح ةطساولاب فاقعلا وه ىذلا مالكلا نف ساسا نوكيالف

 احم رصت مالكلابال راقعلابربع ةيمالكلا لئاسملا نه ( غاداقعلا تاذوهداوق ) دراقعلا

 عضونلاو هيلا ىاضملا ريمضلا ( ساساوه ثيح نم هلوق ) نفلانم ساسالا وهاع

 © نساسا ناك اذآ اياز: نباسالا تاذ:نمات1ناك اذا نماسالا سان نوكماعا هلا

 | ساسا هنا *ىثلا دادتعا ساسال لاقينا زوج هناوهههجو(لمأتيلف هلوق زب الفءدادتعا

 نا مالكلا تاذ ةي-اسانا 0 ىف قرت ةنرقلا هذه قف ةيمالكلا لئاسملاىلع

 1 سلللللللبللللللل لوس بببال  ا_ل--

 .٠



١ 
 سلسأ باتكلاف دئاقعلا ساسا باتكلا نوك ةروصوف هتريتعا كناعم *ىشلا كلذ
 ساسادادتعا ساساب ا:كلاو دادتعالا ساسات اذ ساسامالكلانا باوجلاو ساسالا

 ىلع ىنخدق لاقملانم كيلع ىلتام ناف مهفاف لومثالف ىناشلا ريغ لوالاو تاذلا

 نكلانتفتءرك ذةقلطملاة لل اوهلب لبق © غاادتشاامبهيغلاوهلوق) لاجرلا لضافانمريثك

 سرف لاق حامصلا ىف

 دتشا اذا بهيع مهدا

 ةملظلا قلطهو هداوس

 الف داوسلا ةدش ىضذتقال

 ىنب ىذلا رابتعالاىف دعب

 ناف هلوق ) مهفاف هيلع

 هللاعرشام ىه 6 ةءيرشلا
 مهل نس ىأ هدابعل ىلاعت

 اذه ص يصخم هجوفدهلوق )

 ةيساملاوهو ( رهاظ مسالا د

 ىطعم ىلاعت هلأ ثءحنم

 ةنلا لحا ىو ةناللا |

 ىلع ةفآ لكنع ةمالس
 هنع لش ايف هب حرصام

 وهف انهه هداربا ه>واماو

 دورو عه محلا ةقباطم

 دربالف ماعلا الامعتمالا

 مارك الا ىذو لالجلا لثم

 ىنعي ( امهعو# هلوق )

 فاضامهولا ىلعللشلا ناحج رلفهداوسدتشاام بهيغلاو

 ةللا محن هلوق ) مهولاىلا ةقلطملا ةئظلاو هيلا بهبغلا

 ةعيرمشل !ناف رايتعالابناقلتخو تاذلابنادحممامه (نءدلاو

 ةلءبتكتو ىلعاهلا ثيحنمو نيداهل عاطياهنا ثيح نه
 ةاماهيلع عمجت اهلا ثيحنم لب قوءالمالاىنمع لالمالاو
 اهاها ةمالسلا+ تيمس ةنلاىا ( مالسلارادىف هلوق )
 مكيلع مالس هاهلهاللوقت ةنلاةنزخ نالوةف وما لكم

 هللا ءامسانممسا مالسلا نالو ه نيدلاخ اهولخداف متبط
 ىذلاوه مسالا اذه ىنعمو هلاش رست هيلا فيضاف ىلاعت

 رهاظ_مسالا اذه صيصخم هجحوو ةمالسلا هو هنم

 مشكلا ىطوبنملا مثكلا 6لاقملا عشك ايواط هلوق ) ْ
 رجلاب ( لالخالاو بانطالاهلوق ) ضارعالان ع ةباتك
 عوبتم لا ددعتااو امهناسوا نيف رطلا نم لدب امهءو

 امهعفر زوو امهنم لك ىلع بارعالا ىرحا ىنعم

 معنو ىسح وهو هلوق  فوذحم نعيفوتش اهينانلع

 ناب فطعلا اذه هتك ضءبيف حراشلا در ( لولا

 ةيرابخا ىلوالا ىلع فطتتالف ةّئاشنا ةيناثلا ةلملا

 اضيا رب>هنال قيس جده مزئصت راشعاب ىسح ىلع اذكو

 رابخالاال لكوتلا ءاشناىلوالا ةلاب دارملاناهملع دربو

 | ديتعينا زوجي اضياو رهاظ وهو فاكهناب ىلاعت هنع [| لب دس ةئدزا ريعا
 « فاطع » حاتفملاحرشىف هلثم ىف نيدلا فيرش لاةاذكدحاوظ وفل ؟نوكما ةفطاعل ابامهنوب

 باطل ءاشنا وهف و-وافديحاص ىغتىمفالخو رهاظلا فالخو هلق ( لكوتلاءاشناهلوق)ل

 ٠ اءاضتقا عم رابخالاىف لئاطلا مدعا ةئا_كنالاوه رهاظلا امنا لاشنا نكعو ةيافكلا |[

  اهنوكو هتاعرتم نم تسل ةرامعلانال حراشلادر ىدحالو مث هلاضترا مدعو ماقملا

 ( ءاشنا )



 سيل 1١ وس
 زو 7ب777ا7ابابب ب سس يي يس سس ل ا

 ظ ىنعم ىلع لج هنا ثدح نم دعب هنكل دنسملا ىنءم ةظحالم هنف ناك ناوةيافكلا باطلءاشنا

 أ اما تلقدقاس ل عديلع فوطءملافطعىفلوقتام تاق ناذ ىنالاكدبيقع هتلاكو لع حدملا |
 ددعت همف ربع هياع ل ق(ةصقلا فطع هلوق) ةصقلا لعةصقلا فطع ريتءاواةسادشا هوأو |

 قرفال د رفملا ل ىفةعقاول اةل ا تلق ىني سب ىنعم هرمضتل انيح ىلع هطءلا كلذك الودرفملا |
 زوحي هنا ىلعاضي هيلع تفطع ريكت ريغ :رماهيلع تفطعاذاذ هليوأتىفامناثمح نم هنيب واهني | 1

 | هماليوبلط ريغنم ةيافكوهتلاكو ىلع دامعالاءاشنا هناف لك و تلا ءاشنا فال بلطلاة بص

 ةصقلاموهفم ىفاريتعمناك نآو للا داع باوك اوه ىه ةقوسملاضرغلا ةدحوو لجلا

 وهاعاهتحلءرشلب هداوم ع.جىفهيفرط ددعت بحجيال ىحالطصا ىماةصقلا فطع نكل

 ضرغل نيفرطلا قوس !”ةيراخالا ةظحالم نود ةصقلا ىلع ةصقلا فطع
 هل لاق انلإو دحاو 0

 تاقكلا ٠ :ففاحيشاا
 انتضيا جب راتملاب ءراجاو

 نم هيلع ليوعثلا مدعو ْ

 مدق نا و هنأب اضيا ءالضفلاضعبهدرو ةيئاشنالاو

 معن وهو ىا هيلع فوطعملا ةئرش فوطعملا ىف ًادشم

 2 اضياو لاق مث ىلوالاك ةيرابخا نوكتف ليكولا
 باع الا نم ل هل يف رابحالا ىلع ءاسنالا- فاطظع

 لك ولا معأو هتلاننس>اولاق ىلاعت هلوةاعطق هيلع لددو

 وا هلوق ) ريدتلا ةلق )| فاطعال لاعالذا للا نم ال ةياكحلا نم واولا هذه نال

 6 مدقملا ريا ىلع هفطع | ءريدقت لاش نا وهو هللا تفتليال دعب ليوأت الا هيف

 ىلع هفطع زوحي لاقب دق ظ 0 ةيقاارد اع اصتتع اذه سيلو ليكو لا م مث انلق و
 ةظفا وهو رخؤألا ربخلا ل هنا هدلع دربو هلهجا امو ماع هو انوق

 رابتعا ريدقت ىلع هللا ١ فوطعملاىف أدتملا رب و مدي ًالاؤواولا نوكينا
 ايو:ءم افاضم مدقا روك دملا لاثملا ئسح نا 6 مدقملا ربا ىلع هفطع وا

 كلوقك اذه نوكيو | فوطمملا ىف ادتبملا ريدقت دمبو عونم ريدقتلا نول
 0 2 كوخا ماكحالا نا لعا هلوق )) هيلع فوطءملاك رابخا نوكي

 هل ل كفل ( ةيعرشلا
 مدقت بح ونيف رءمأن اك اذا

 3 00 2 هلا راطخواهعوقو الوا ةيسذاا عوقو كار داو ايلس وأ

 ظ بودول اك ريب هعااوا ءاض :ةالاب نيغاكتملا لاعفاب قاعتملا ىلامز

 ٌْ هناآل انهه دار ريع ريخالا اذهو اهوا ةدحابالاو

1 

 غبلبلا مالكلا ىف كوالا
 نأب باوجلا نكما ناو
 امدقم اريح ريعاام فا رعأ

 بحاولا نم ل اه مالكلال كا درت داضعلا دس طا بمصالح وشال مد: 0 كل داعسلا ١ لمعلا ع ناو
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 ىلع ل ئاقلا|اذههب حرصا ةركت يرو ةفرس وكيلا لع نآف نال ورا هفرعمنو د باسو 5 هفالدع زوج ال ىذلا

 ىلعةللافطع مزليالوا تركذام ىلعتاقنأفانهه ةركت هناىلا راشا فاشكلا بحاصنا



4 1١1: 8 
 هتلالدإءادتسالل نيمتم مسالا نأب لوقلاواضراةلج نوكيف هللا ىعسام ليوأت ىف دخلا نوكيا
 نسح نا مثدلوق )مهفاذ هعطومىف دودمىبسن سما ىلعاهتلالدل هي ريخلاةفصااوتاذلا ىلع

 ليوأتن ع هينغيال ا دتباا ريد قت نا ىلع ناهربلاب تابثالا نكمريغق وذ اهنس> لبق 6 لالا
 ريدقتالب اليوأت هنوكل ىلوا ادج لهاجو انلوقب لاثملاىف ىذلا ءاشنالا ليوأتف ريخلا

 نال اهيلا تفتليال ةوالعلاو روصقو زج عازنلا لع ىف ةهادبلا ىوعد نأب باحيو
 فوطعملا ةنيرقب فوطعملايف أدتبمللا ريدقت هلثمف انآ ربتعا لاثأا نسح ىعدا نم

 ربخلا ليوأت بكتراف هتلاكو حودممو هللا ىسح لوق. نأب هلوأيملو هيلع
 ريدقتلا نودب نسحلا عنم لوقن نا انل نكل ريدتف هيلع ىنبم عنملاف هعويشل ددرت الب

 لملاىف هلوق ) حراشلا مالك ىف هربتعا ىذلا ةصقلا فطع نم قبس امل مثاليال

 ةيعرشلا ديق كاردتساو هتاوخاو بوجولاب اهلا ىف ظ 0-5 4 بوجولاب
 ا 1 ًاثلاؤأ لوألاف ديرجتلا لعلنا الا ليلا || تادقتملا ١ 0 هاقتعا
 ا | امأ دارماث رشا كسلا فيرعتلا لنعوا || دضقت تل 0
 . لئاسملا نعت رايعناطعلا ل. ذدئنف ىناءلاوارهاظدهحوو 0 اا نا

 000 | ةعرصلا ىسس ئرادقتلا لغو ةكلملا وا 00 1 ٍنوكت ب
 هندحوو ىلاعت هدو>و نال هيلع مقوّامال عرشا | نم 1 0 مهلا
 امنا ةيداقتءالا ماكحالا نكل عرشلا ىلع فقوتال الثم 1 0
 قلعتب ام اهنم هلوق ) عرشلا نم تذخا اذا ام دعي + 0 0س ا لوالا لالا باوج ىف

 000 0 رالاقللا قاطمءسرانا( لسلاةضكب || 22020 07 0
 لمعلاب : تس نال ىلوالاف لمعاا سفن قلعتلا ربتعيمل فيرعت نم ريض اوءاضتقالا

 « ثيحنم ه اهلعلو ةلصافلا وا ةّن ىلع لوعدقف انلام فالخ ىلع هلج نف مكحلا
 باوجىفىا ( ىناثلاىف ديك أتلاوا هلوق ) اهلو دم لءتفطءايفاهدوجوهؤاشنم وهس
 تلق . كاردتسالل مازتلا ديك أتلا رابتعا تاق ناف . كاردتسالا موزل وهوىناثلا لاّؤسلا

 قيدصتلا ىنمع نانوكي نيلعلا نال( رهاظدهجوو هلوق) مهفاذدودرملا نيع سدللوبقملا

 عاقشالا ىنهع مكهلابامهلقلعت نكمل (ناملعلا لم < ذئني < هلوق )هج ولا نسح ةيسنلابامهةلعتو

 زوجي ىنعي(رهاظ سمالاذهاوق )لكلاب هبلسال دبيقتل ا مدعدارملا ( خا هيلعمقوتءامالهلوق )
 ناكما ليصفل ذئنيح داقتعالا ليوأت بحالو اضيا هتيفيكبولمعلاب نيمسقلا دحا قلعت

 | ىنمع قلعتلا نوكل تاقيدصتلاوا بسنلا ماكحالاب ديرا ءاوس هب رخآلا مسقلا قلعت ظ

 © باستنا ) ا

 دق فذدحين نا وه در_عتلا
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4 ٠١ 
 *ىثلا قاعت مزايالثل ىناثلا علا قلعت ىف بجاو لب وأتلاذتاشدصتلا اديرااذا لبق امباسقنا
 هنوكى هلق ( ةيفيكلا ثيح نمهلوق )لمأت ىلكلا ىلادارفالاة بسن ىفد الهنا قل اوهسفن

 ذوخ ألا وهو رثملاداّتءالاب قامت اعت!اضياةرئاثلا ماكح الانا ني الو نير ادلاةداعس رم هجو ىلع
 ةحابالاو بوح ولا ىهاعاةيفيكلا نم دارملانارهظالاف ةه+ل!كل:نه قرفالف عرمشلانه
 ةراشالا اهلصاحو ةيفيكل امحقا كلذافاهتفرعمالا سدل عورفا!نه ىلصالادوصقملاوامهريغو
 دانسالا قاعتديرا ناو هلوق ) عرولتلاىف حراشلاهربتعا كت الومحملا ليصافت لاج-اىلا

 كل دكس يل ةيناثلاماكحالا ةماعقلعتو ةيفركلا ثيح نه
 ةيضقلاب قيدصتلاوا هيفرطب دانسالا قلعت هءديرا ناو

 ممدحوو بجحاولا دوحؤولثم تادقتمملا داقتعالا ٠١
 مهوتبامو لمعل اوه هقفلا عوضوه»ناىلا ةراشاهمض دن كف

 ديرا نيح ىا ( هبفرطب
 اذهةداراو بسنلاماكحالاب

 نوك قيرطب انهه قلعتلا
 نادر. الف نيف رطل نم قلعتا|

 سيل لما ةيفيكب قاعتلا
 ناالا مهللادحاو فرطبالا

 ةيه ازتلالا ةلالدلاب تكي
 قيدصتلاوا هلوق ) مهفاف

 اهديرا نيح ىا ( ةيضقلاب
 هلوق 2 تاشدصتلا

 لوأ ديرا اذا ( تادقتعملا

 | ل نى راألا
 قر.طابل نيؤرطلا در

 اًمآو :دوصقملا لع:ليوأتا

 بجي امهدنان دنرأ اذا

 تما اع جراخ هلاف اضم اذا ىعاست بحاولا دو>وب اهلثكو اضيا ةيسنلل اهيمعت

 قاعتلا قاطمناىلا ةراشا هم ( كئنم هاو ) هعضومىف نيبام ىلع دخا هحو ىأب

 لام>ا مدعل ةرعوضوأا نيءي هنا دانسالا قلعت فالخ نيف رطلانم لمعلا نوك نيءيال

 هناىعداوهقفلا عوطوه لمكان وكم دع مهضعب زوج © غامهوتءاموهلوق )مهفانةيلومحلا

 هلداحامركذمث هقفلان ٠ اباب هنوكمم ضئارفلاإع عوضود اه وقع-م»و ةكرتلادع كلذإ

 ليملاىلاهعوضوم مجحربال ةلئسم دجونا ىتح نسحا هعوضوم لمعلا ن وكنا

 ىدابملا نم اهدع بوحونا كيلع ىنال نكل ىدابملا نم دمتنا بحن فستبالا
 ىلع هلوق ) رهاظ مفادتن سلا نم قيسامنيبو هنيبف لئاسملانم اهم وك زاو> مدعمزلتسي

 بيس تقولا انلوق نآل لمعلا نع ,عا هعوطوه نانه

 مءالو لع ب هعوط وده وس هلت اسم ن م ةالصلا بود>-و

 اهوةعسم وةكرتلا هعوطوهو هقفل ا نمأياب ضئارفل ااودع

 ليوأتب لمعلا لاح نايب ىلا عحار لوقلا كلذ نا هينف
 ةينلا مهلوق نا اك تقولا ببسب بجي ةالصلانا لاشنا

 ةينلا هيف بدن ءوطولاناانلو ةوقى ةيودنهءوطولاىف

 نيب ةكتلاةمسق ضئارفلا عوض وم نوكندا ىنشهنامث

 ةيفيكنع هيف ثبرع هنأبهف نم هيلا راشااكنيقعتسملا
 ىلع اهوقحم-هو ةكرتلاال ةثرولا نيب تيما ةكرت ةوسف
 هلوةو)دحاهب لشاملام هقفلا عوضوم ممعت ةلخ ابو لمقام

 فاعلا ليبقنم اذه 6 تافصلاودي>وتلا لع ةيناثاابو



 ه ظلال
 هلوق ) هيف نابف رالاديعا هناالا ورع ةرجلاو ديز رادلاىف مهل وةك( غلا ىلومءم
 كلتنا نار دوصقملانا م جورخلا عفدنال ثلا ةهدح رياغتنا هبلع درب 16 باوجلاو

 نقلا اذن ةصئخع 'ناكتحالا

 نع مهضعب باجأو مهفاف
 نوك راكناب لاؤسلا لصا
 لوألا لئام ع ةضحلا

 ثحع؛ هقفلا لوصا نا ءانب
 ُثءح نه ةيعرمشل |ةلدالا نع

 تناكولف ماكحالل اهنابثا
 نيس نا مزلي اهلئاس هده

 نكل هيف نفلا عوضذومه

 ىلوصالا ليادلا نا لاق

 ىلع هقدصل د 5 معا

 نوكيزنا زون سايقلا
 رابتعاب عاجالا ةنع وطوه

 هلاوك تبل مث هنمادرف هنوك

 لمأتف ايعطق الءلد ىا ةح

 هب قلعتب ثيحنم هلوق )
 عوضوملا ددق ةيثيحلا ( 24

 ضاورللا شنت هنا قع
 اهنع ثوحمملا لاوحالل

 لخد النا هع دروأف

 ةردقلا ضوىع ىف ةيثيحلا

 نأب بيجأو الثم بجاوال
 قلعتلا ةءاباق وه اعا ددقلا
 || «ال » ةيلباتامهدحال ةياباقلاونامزالتم قلعتلاو ةردقلان!كشالو تاعوضوملارئاس ىفاك

 ظ

 كك|] سس تبي

 حعيولتلا ىف لاق مدقمرورحناو نيفلتةع نيلماع ىلوم“* ىلع
 نوكك ةيلصا ةيداقتعا ىمست ةيرظنلا ةيعرششلا ماكحالا

 قلعتملاإءلا سيل نارهظي هءوابجاو ناعالاو ة عاجالا

 نم عاجالاة يصح نال دي>وتلا ع قالطالا ىلع ةيناثلاب

 نيبةك رتشم ةلئسملاهذهنا باوملاو هقفاا لوصالئاسم

 عوض وهنا ىلعءان ثححلا ةه> بس ةرءانملاونيلوصالا

 ةينيدلا اقعلا تابثا هبقلعتب ثدح نم مولعملا مالكلا

 دنعاماىرخاثحابمهاناىلاريشي 6 هثحابم ربشاهلوق )
 دنع اماورهاظف هللا تاذنم معا هعوضوم نأب لوشن م

 ةياذلا ةفصلا ىه مهدنع ةقاطملا ةفصلا نالف ه ريع

 لاعفالاو لاوحالا ثحاب اودعي ملاذلو ةيدوجولا

 ىلا لكلا عج رناو تامصلا ثحا.هنمه ةمامالاو ةوءنلاو

 ضعبدنعالا تاءيقفا| نم ىهاعا ةمامالا نا لعام ةفص

 علا ادهنبودننانملاّقام عقدا ةراشالاعم هتاغوإعلا

 ةبامصلا دهعيف الو مالسلا هيلع ىنلا دهعىف نكي :

 هلوق ) هوامهاا ةيديج ةبقاعو فرشهلناكواونيءباتااو

 مه اذه( مالسلاهيلع ىنلا ةبعح ةكربب ه اقع ءافصل

 مامهالل هيلع مدق نينذةس» هلوش قاعتم هيلع فطعام

 روهالاهذه مهل انة اسا تاس ىا صاصت:+>اللوا

 ةيلباقلابال ةيلعافلاب تافصلاىلا تاذلاةيسننأب درو امهضورعل أشنم ةءلباقلاف رخآلل

 | ةيلباقلاممت ىهف قلعتلا ةصوهاعاديقلانا هقيفوتوهتلادسأت.لوقاو هعضوم ىف نيبتم كلذو

 أ ةوالعلا هدهدافم .6 4 ةمامالانأ لعهلوق )2 ناعمالاب ريدتف لاكشالا عقدا ةلعافلاو
 ا ا

 ( دبات )

 1 نتن مودا
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 ىذلا هوكعقلا اماو ةعي_لا ريع ىلا ةنسلاب ت افصلا ثحابد.٠ ند اهنوك مدع درت

 1 هنا ىربالا ةديلا ةبقاعلاو فرسثلا مدعنم مهوتامال

 هد ةةلشاس

 ىلا ةيسنلاب تافصلاو ديحوتلا ثحابمل ةرئانالا ةيمالكلا لئاسملا تامشاوه

 ناةعيشلا ىصص# ىلا رظنا|بالاديف اهل لدالف تافصلاو تاذاب عوضوملا ىصصخم

 هج زوجال لقو اسملق اهفاضا ارق نو ف ) مهو'امال هلوق ) ىنحال - اودجو

 رصقلا هئاضتقاىف ةهبشال هرب رقت ىلع ماقملازا باولاو ماقملا بشانسالذا صيصختاا لع

 وه نودتلا ركنم ءاقتعا ىلع ءانةسالا ةلع نال ىقاضالا رصقلا نه عونوه ىذلا ىلقلا

 رصقلا وه امنا ماقملا بسانبالامو داقتعالانم هءاق ىفام صيصختلاب اتبلقف فرشلا مدع

 )ا ماكحالا ةقرعم ديشأم اواو هلوق 2( كلذ ريغ بالاس دو>-و زاوح ىلع ءان قيقحلا

 ىلع لجلا ناك ناو اهماع لج اعاو هيلا ريشدسأم ىلع ةنودملا لئاسملا 35 ةرايعام لك

 نم قبس امل قيفوتلا بلط لوالا هوجول دصا_ةملا حرشىفامل اةفاوم طابنتس الا ةكلم

 | قلئسمىلعالا بقوت.الذا تانعرسشلا ساسأب تسيل ةكلملاناىلعءانب ددح وتلالع وهدلوق

 ةيسانسالاب ”ىلوأ وه || د ني لة نإ م
 ةكلا | كال كاك هءاعم هقفااىق نود هللادج.ر كلاملا نمزىف نئفلا رهظ
 تلقناذ « ماكحالا ةفرءمدشاماوموهلوق ) نيعباتلا نم

 كنب ريع اهاوصح زاو1 : :

 لئاسملا د نيكولا 3 انهه فرعملا تأف أهديش امال ماكتحالا ةف رءه سفن هقفاا

 لبجلا ىلع للعلا قالطا ىلا ىدؤي طابنتسالا ةكلمىلع لمخلانإ ىتاثلاو ةيمالكلا

 لئاسملا نم دمنو لالدتسالا هوحو نافمعو تامدقملا طبض درع اهلوصل هلئاسع

 اماف انلق ليقام ىلع ناسنالل هلو_صح ىجرنام ىصقانم ةرابع اهانءج ليقزاف

 ايلعا| ةقيطلا ىف وهدرفنم”ىف عونلاىلا ةيسنلابوادرف لك ىلا ةيسذلاباه ىصقالاب دارنا

 ديلا نوك همازات_سالف لوالااما لطان لكلاو دارقالا عيج نمذىف هيلا ةبسنلابوا

 هليصحم زاو+ل ملاع ريغ فولالاىلع رداقلا ىكذلاو املاع ريسي *ىش ىلعالا رداقلا ريغلا

 اماو عاجالا نيس اماع اهنف نم ريغ نوكيالنا همازاتسالف ىناثلا اماو رثكالا

 رداصلا ةيمشا|نا ثااثلاو ةرهاظ هتءانشو ةءلكلاب , لعلابلس ةمازلتسالف كثلاثلا

 فسعت هلق لصحام هنوك زوو نودملا وه ى مسأل| نوكينا اهعالي نيودالا نيح

 ةداراىلع 00 هناعبارلاو ءالعلا هملعام فالخ وهو لوسرلا ةهاقف مزلتس هناىلع

 | قدصي لع نم اهم لك لصاحلا تاكلملا عونا مولءلا كل: فيرعتىف ةكلم ا

 ظ نف فيرعت لك ةكلمىف ةدحولا رابتعاب باوملا نكما ناو ةدحاو لك فيرعت هيلع



 0 ا بببببطببلجا>>ببالللللللللللل ب جااطم«

 اح ةقلمللا ست

 ةكلملاب دا رملاناب باحاو صخم5ىف عقجا اذا ع 0 ومما داحتأ ىلع ءانب باوجلا اذه در

 داحنأ رب « دقن ىلع صاصتخالا ناكمامدعل ضقانت دةفهددب صاصتخا عون هلام فيرمت لكىف

 تامت:دصتلاوه فرءملانا ىعدا لئاقلا ناك (ةللدملالئاسملاوه هلوق ) مهفاف تاكلملا

 دانا 10 دنس لوقلا ادهو عنم باوحلاو مولعلا ءامعأ قالطاىف لصالا هنا ىلع ءانب

 دحا هب لقب ملو لافلالاىلع علا مسا قلطينا مزلبف لصحمهبهوفتنال م هاعل مواعملا

 ةدافالاسسن هناالا ةنودملا هظافلا دش مولعم ديشام ىنعم لاةقءنا باوجلاو

 مزايالواديفم ظفللا نوك هنعلقناعف ةيشلا هحو نورك ازاحدشني + ازاحم مولعملا ىلا

 ناك ةزوصق هسفنل معلا ةدافا نع صاخمال هنا عم ْنَظ ام” ظفللا لع علا مس ١ قالطا

 المح ابتدا لعفقو واجسملاط نم نافذ ةللدملا لئاسملاوه 20 نالاكأم دبقلا

 ماكحالا !عوههقفلا لوقت نا كل واهتا دأ نع ماكح الاف رعم

 ةالصلا بوحو ظ ناذةمزإلا ماكحالا ةفرعمأل ةءلكلا

 لاقدقو الثمورعو دز ةالص بوجوةف رعم ديفباةلطم
 هديشن ديز ع لاق مك ةداذالا ىف فاك ىراشعالا رياغتلا

 طابتتسالا ةكلم ىنعع فرعملا لعج اماو لاك ةفص

 نيلعلا ئودتنع هلوقىنعا مالكلا قايسف راضعسالاوا

 59 وصح ىلع بق وام

 ىنخمالاك هضعب ىلعولو علا
 روهلان ع. تنجم نها قع

 وه هقفلا هلوق ) ريهلا

 اذه 6( 4 ماكحالا لع

 | فيرعتلانا ماستر دقن ىلع

 لقو تاقةبدصتلل

 در نكل هنع ىلأي باوالا بدبرتو دعاوقلا دعو

 د]قا "هاقؤ مدع ىلع موقلا عجا اي دنا لاشام ةياغو

 6 قيفوتااو)  هتلاانتوق لانا باوجلاو نيلوصالا ىف هلثم روستسالف عورفلاف
 ارتاوث فحاصملاىف انيلا لقئام لكانلوق ةوق ىف هنكل ةيصخ# ناكزاو الثم ملكتم

 نوكتنانم دال انمهماكحالانانه لاّامو هاوس اف ليوأتلا نكع اذكو همالك

 ا١ام قلعت ةقباسلانال تويكتملا تنم نهواذ ةقاسلا ماكحالا تالا الثا هيلا

 اهلك دارت نا بي ةكمملا ىلع لا رب دقن ىلع لوقنان ا ىلع ةفرءملاابلا تفيضا انمهو

 ( لاقي دقهلوق ) رخآ هجونم فااخلا مزابفا رودلل امذد ةيناثلاىف اهضعبو ىلوالا ىف

 م .نودتانا وع ءابآلا هحو (( هنع ىلأي هلوق ) ةفلك عون هشنا ىلا ةراشا

 ةكللل فيرعتلا لم تاكلملا نود ةرابعلافدوجو لئاسملاو تاقيدصتللف ظافلالا

 .هدورولا اذهل روهظال (غاةبوجالا لوا ىلعدرينكل هلوق ل فسعت باكتراىلاىدؤي

 ( ةفرعا اذا )



 ماا م ااااااألااا7ا7ب ل

 م- ١٠١ 6

 قيفوتلاو هلوق ) مهفاف طابنتسالا

 ناينعم هقفلل لح نأب ىت اتباع نيعاجحالانيذهنيب قيفوتلاو
 هيفرخ آلا ل وصح ىنانمالدإةملا ىف امهدحالوصح مدعو

 رعشمةلدالا نع اهنوكوةفرعملابقلعتم ( اهتلدأ نعهلوق )
 نم ليادلا نم لصاحلاناذ ةيثيحلا ةظحالع لالدتسالاب
 لماربح لع جرم انلالدتساالا نوكيال ليلد وه ثدح
 ناكل مدجصتبال سدهلاب هن ًافمالسلا امهملعلوسرلاو

 جرخالف ماكحالا ضءبب ىداهتجا ع لوسرلل تاقزاف
 لاكشاالف قارغتسالل ماكحالا فيرعت تلقديقلا اذهبدلع

 قعفوطسمنارهاطلا (ةلدإلا لاوحا ةقرتو ١ ١
 تالا زتلا ناو مالكلا نهسمام لثم هففماكحالاة ف رعم

 ةفرعمو هلوق هيلعسقو لاكشالا عفنرب لوصوملا ىلع
 3 رايد وك تققاوملا قدع ( ةفسافال قطنملاكهلوق حداق

 مالكلا ىلع ةردقالاثروم هنوكل ارءانم رخآاهحو قطنملا

 رانبتعاي قطنملا ءازاي هنوك نال اظن مراشلا امد
 قطنلا ىلع ةوق ديفن قط:انااك مالكلا ىلع ةوقديشهنا
 اذههماع قلطاف هلوق ) ةردقلا ثروههنوك ىلا لوؤف

 ١ لوالا فلوالاد.ةاماعاضل هبديق ملواذ الواىا ( مسالا

 لواهنوكىف ةكرشالذا ىناثااىف صيصختلا هحورك دوا

 ريغا هءريغلا ةيم-ت لاهحااماو زيرقأل صتع ىتح بحام
 ضرعءتملهنا عماضيا هوجولا رئاسيف متاقف هجولا اذه
 | 4 ءامدةلامالكوهادهوهلوق ) هريعف صرصغلا ه>حول

 مهمالكو ه تايفسلفلا طاخ ريغ نم فاقعلاةفرعم ديفبامىا
 بسقع ةيمستلاهحور ذمه تعقوامل مالكلاب ةىدلاو

 ( نيتلزئللانيبةلزئملا تبثثو هلوق ) فلسلا مالك ركذ
 رايتس ا ت7تختكت

 مالكلا بوحو ناك ال نكل بوجولا ىه ه قالطالا ةيلع نأب مهصعب ههحوو مسالا

 لس لاى ةييس مسأ نودتلا تقو هيلع قاطاف الوا نود 5

 قيرطب لصحي ملاذا اهقف نوكيالزا زوجي ةللدملا لئاسلا نه ةدافتسملا ةفرعملا اذا
 ىضتشالانودم هقفلا نوك نالاسأر عفادتال ( غا

 الا ةيدراقتلا هتقرعم ةيهقف

 ايدلع مهقالطا تبدا نا

 ع جر هلوق ) اضيا

 امهياع لوسرلاو لّماربج
 هجورخ هجو ( مالسلا
 امهقب دصت نأ وه

 امهل ديشال ماكحالاب

 لالدتسالاب ماكحالا ف رعم

 لبق( غا لوؤيف هلوق )
 قطنملاب مالكلا هيدشت

 مولعل ا ىف امهب ءافالا ىف

 نيهجولاديحوتفرخآ هجو
 كيلع حال نكل داو

 ديودقتا امآ «عالضتالا نا
 ىنطابلاوأ ىرهاظلا مالكلا

 ن جرت الف قطنملاف 3

 ريشعا اًذآ الآ داخمنألا
 داسف الف مالكال ناهسقلا

 هلوق ) ىنخئالاك مملايف

 قالطالا لبق ىا )ب الواىا
 هتيعس نا ىنءعال ريغاا ىلع

 لبق تعقو نودتلا تقو

 حراشلا كرتو للا
 ىلع ءانب هروهظل دسقتلا

 اده ىف ريغلا ةكرش رش مدع

 لعتلاو



 مك 0.

 ةرلكلا حارخلا مدع ثم نه قبس اهف حراشلا هب حرص 6 ةطساولا ىا
 ا” 1 نيآل رتكلاو نامالا نيب ةطساولا ىإ || هلع 2 ناعالا نم دبلا 1 »و لأ 2

 أ( ةفلسلا نم لا
 اوف  ةيشلا لها نه
 نارا لي انيذيلا

 رهاوظ ىل.ق 2 باقعلاو

 نوك ىلع لدت صودحتنلا

 رفكلا ءازح رانلالوخد

 "001 ضي لاثو هدنع رانلاى دلع قسافلا ناف

 000101 ٠ اهلعاو راثلاو ةئلانيب ةطساو فارعألا
 نكل عيا ثيدحلاىف دروام ىلع هتائيس عم هتانسح

 لافطا اهلها لقو دلخاراد ن وكمالف ةلغأ ىلا مهل أم

 لسرلا نم ةرتف نامز ىف اوثام نيذلا ليقو نيكرشملا

 ةمالا جاو نا_صعلاو |00( | لرتعا دت ىرصبلا نسملا لاقت هوت ) |

 راصتقالا باوصلاف هيلع نسادنعرفاكالو نهؤع سرل ةريبكلا بكت سم نا 'ىهحس 3
 هسا لوخذ نا لع

 نكل باوثلا مزات_سيال

 لها سر ركذ

 ىنسنلا نيعملا سا ةنسلا

 قالطالا دنع .فرصنب رفاك تلق هبهدم نع لازتعا الف

 نيتلزتملا نيب ةلزتمالف رهاغريغ رفاك قفانملاو رهاجملا ىلا

 نيبةطساوال لاقنال © بقاميالو ياثمال هلوق ) هدنع

 رانلأو ةناىف باةءااوباوثلامدءف مهدنع رانلاو ةنلا

 امهنوكىنءملوقنانال باقعو ٍباوث ىراد امهنوكىفانن

  لكناالباقعااو باوثال لحم امهنا باقعو باوثىراد

 لهاىلا ةيسنااب وهف !سواو بقاعيو باث امهلخد نم
 دبع نك معلا  ناقطا" نأ

 نودلخم ةلزن_ءاا ضعب

 راد يانا لانا

 هلوق / ىرت اك عاجا

 اذه قرف ( اسولو
 طمسدل |

 ة[زثمللا صن دقو مهدنع نرذلكملاه و باقعلاو تاوثلا

 هلوقبدارملا:ناوثالب ةنللا لها مادخ نيكرسشملا لافطأ ناب
 هيلع لدباك اهل اقحهسمو اب اياثم اهلوخد ةنملا لخدأف

 لوخدلا بسنو ةعاطالاو ناءالاىلع عرفاذلو قايسلا

 2] ناكف هلوق زن رانلا تاخدف هلوق هلع سقو هسفنىلا

 ىلا ةرمصب ةلزتنم بهذ ( ارينص تومتنآ كا صال
 لع هكرت اولاقو عفنالا ىنمع نيدلاىف ملصالا بودو

 ربتعا ىتايللاف كلذ نع ىلاعت هللاديزتتت بح هفسوا

 | هعفن ىلاعت هللالءام بحواذ ىلاعت هللالع بناح عفنالا ىف

 وه هش اسو

 ةيلك امص دحا ىق نا

 مهفاذ انخالا + نوكأ

 6 ةرصب ةلزتعم هلوق )
 د2 لغ وا مهنمو

 ىنابلا باهولا دبع نب
 « همزلف » 2 ةرصب ىرق نه دملاو ديدثتلاب ءابجلاو فقاوملا حرشيف اذحح



 سي ج١
 ير تم محا

 أ 6 همزلام همزافهلوق ) ىثاوللا ضعيف تدجو اذك نورزاك ىرق نف فيفعلاب اماو |
 اوربتعي نيذلا مزليال ىصاعلا ريبكلاىف بحاولاكرتنمهمزلامو ىلابجلا نيبوصنملا عجم

 ىلا ءاقبالا ىتعي باوثلل ضيرعتلا مهدنع بحاولانال ةرمصب ةازتعم نمدهتلأ ع فاجحاو

 هلوق ) اريغص تام نمهف هكرت مههزلفام ةليسوب نيدلا ماكحالا نايبو فيلكتتلا ةيتيم
 *ىشلاةوصب ةفرعملا بابسا نهسبل ماهلالاو دعبابف صملالوقءابأ,ل بق ( لوقملا نارهاظلا

 هللازعنمنامعزو كلذ هيف ربتعيمل مهضعب و همزلام ةمزلو |

 باوثلل هضيرءآبجي فيلك: اري دقت ىلع رفكل اهنم ىلاعت

 دادغب ةلزتعمبهذو اريغصت ام نيث ب> اولا كرت همزاف

 قفوالا ىنمع نكلاعم ارندلاو نيدلاىف ّلصالا بوجوولا
 اومف هلوق ) “ىث مهيلع دربالو ريبدتلاو ةيكياال

 0 ةرعاشالا مهو ةعاجاو ةنسلا لها
 رايدىفو راطقالارثك او مادلاو قارءلاو ناسارخ رايديىف

 ىبا باعصا ةيديرتاملا ره ةعاّمجاو ةنسل!لها رهنلا ءاروام

 نيبو دنقرم“ ىرقنم ةيرق ديرتامو ىديرتاملا روصنم
 اهريغو نب وكل اةلئسك لئاسملا ضءب ىف فالتخ ا ني:فئاطلا

 عو لوقا نا رهاظلا ( قحلا لها لاق لاقف هلوق )
 هلوق صخ ناو: :سلال ها قال هاب دارملاف باتكلاىفام
 مهو ةلئسملا هذهىف قا لهادارملاف ةحانءايشالا قئاقح

 لها دارب نا لمتحيو مه

 مهصيصخ و ةئسلا لها مهو لئاسسللا عج ىف قحلا

 مكحلاوهو هلوق) نودئاقلا مه من كف مهبدادتعارك ذلاب

 ةقباطملا رابتعال ةياعر ءاباا عفي دق ( عقاوال قباطملا

 ةيثيلا ةظحالع عقاولا بناحنم |

 هرخآ نع ةساطسفوسلا ادعام

 .م ىلع توثلا|

 لاق نكل قحلا لهادنع

 62 2 عسجرملا دا

 هن اكف رم ا عضوه رهظملا

 هحوام لبق ناف اندنع لاق
 اذ ةلئسملا هذه صيصخم
 اريذ<هءاهصخ انلق ديبقتلا

 ماهلالا ىعدي نم عابتانع
 باب ىف مها سا

 قئاق-هلوش هلوقإ كاقعلا

 لج نا ( ةشان' ءايشالا

 كلذو

 | ررقلا ى

 تاك اردالا هعارتا مدعو

 ليصفتى هيلا ريشيس
 هجو_تال ةيئاطسفولا
 مهفاف مكلا ةيوذلب لاكذالا

 لبق( غلا مهصيصختوهلوق)
 حراشلا راصتوا نا هيلع در

 ةراشاق هلا ىنههريسفت ىلع

 يا ةدارا مال

 ىنيال نكل لطبم هنأب ةلئسما هذه :لدشإ نا اضيرعت دارملا نوك ىلالب_ةصوص |

 ناونءلا اذهب ةصوصختلا ةفئاطلا رك ذب لصاح ضيرعتلاو روهظلل راصتقالا نا كيلع |

 قيرط مدل ةياعرلا سفن ةحوتفم ءابلا لءجنا هيلع درب ( غا ةياعر هلوقرت موفاف
 رابتعالاب قلعتم ( غا ةظحالع هلوق ) لياتال ه>والف بكرتلا اذه اهارخآ

 قا فيرعت نوكي ىت> ةيثيلا ةظحالم عم عقاولا بناحنم ةقباسطملا رابتءال ىندي
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 هلوقنالدنع لقن ايفلاق ( غلا هعاليال نكلهلوق )مقاولا هقباط هنا ثيح نه مككلاوه

 هيفولب لوقن نحنو ءابلا حف هفلاخيو موهفملا بسحب قرفلا مدعف رهاظقدصلا اماو
 ( غاروظنملاذا هلوق )دحا ه.لقملواضيا عقاولا بناح ح قدصلا ىف روظنملانوكراعشا |

 رس . 74

 هلوق).1قرفدقوهلوةومآ[قدصلااماوهلوق همياليال نكل | 0 0 0
 قاطيدق قدصلانا ىلاريش,, ( ةصاخ لاوقالاىف ماشدقف 86 ا

 - 4 . | 5 . ىدصلا نالف ايلصاهن وك اما

 امهنم لكب فصوب علاطملا ىثاو>ىق لاو لاوقالا ريع ىلع ظ م ّط ا 4

 0 ا ريعال نيشعم
 نم قا ىف دبتعي هلوق ) قباطملا دقعلاو قباطملا لوقلا | 2006

 أ ىلع فأي اهف حراشلا امه
 عقاولاوهرابتعالاذه الو روظنملا ذا )َ عقاولا كتاخ ١ ا راق ساب رهو

 الواروظنملا اماو اققمتمو اتا“ ىا اقحدنوكب فوصوملا : . 0

 ١ كح !ءذلا مكحلا يف ىباثلا اشعالا 00 9

 ده ع ءارب هه قدص 2 2 / 00 5 0 لا : ائالا 1 ظ ا

 )00 ال وما لع ىشلانع 5 1 ىثمال ىرئاكوهو ثيدحلا ىف

 | اا قدس ناتاراتعالا و سلق اق ١ ب والا عم
 مقاول ةشاطمانل وق موهف٠ناف ( هاياعقاولا هشاطمهترقح ةرعال ديالف هفاصتا اماو

 ةفص هل هنم قتشي الف بكرم هناالا ركحلا فصو هايا : تاس
 : : : 2 5 5 7 لوهعت مكحلا فاصتاوق

 ٍ مالك انهه لضاؤالا ضعبلو هرءاظن ىف حراشلا هدافا | 00 5 يع ءاألا

 ىلع ءانب ةرابعلا ىف حاستلا ىلع هلثم لج هلصاح ليوط و 1 5 ,
 00 1 ب تلعح- نأ ىرمعاو

 اتالم فرع كلا نوك انوه. ىعملاذ :قتملا زوهظ ا 5
 000 : و7 053 ه1 للا 0157 ةللاوم# ىوعلا تنازر هيلع توناع
 قداص اذه لاقبال ( وه وه ”ىثلاهبام هلوق ) عقاولا | :: 00

 دوحوم ”ىثلا هءام لعافلا لوقنانال ةيلعافلا ةلعلا ىلع

 تلقناذ لعاج ل عجن تسيل ةيهاملاذاىثلا كلذ ”ىشلاهدامال

 ىذلارسلاتف رعو باججعلا

 نيب قرف ملستلا دعب تلق لاكشالا دريفدو> وم ا ىنعع *ىثثلا هبفلاق نم ىلع در اذهنا

 نكللعافلا,لاكشتالا مهوتءالف لوصوملا امههدحا لمحي | هجوو عقاولا ةقباطمو

صولانال ( غلا خاستلاىلع هلوق ) مهفاذ ةقباطملافالدزب مايقلل قلعتال
 وهقيقللا ف

 هلوق )بابلالا ىلوأ ريح
 أ ةنع لقت .6 مكمل فصو

 06 اوجوملا هنام سو هوجومدوجولا 3 مدع ىلع ا ا

 دقو”ىثلل نيريمصلانا رهظي هنو لوالا وهاعا لعافلاو مكللا ةيقح نيب ”ىطاوتلا

 | « ض٠, هءازجالا لحمل ناو ائطاوت ةيقلا ىلع لمح وه ثيحنم عومجلاناوهدرلا

 تلقةقيقح ةمئاثلاةلا عومجم هفاصتاءاعداللاال متاق هوءاديز انلوقىف اديزنا تلقزاف

 (عاوهوه ”ىثلادءامداوق) ريد هيلعلدبامرك ذب حوف عقاول اهقباطي ثرح مكحلا 3
 ه1 وويل

 لما )



 ظ
 ظ

 م طل
 دربالف يا نرريضلادحأف لوصحلا هءامزيعوه ىذلا ”ىثلا هبل صحامءانعملعل

 نيريمتلادحاةيافك الو لوصملا ةيبيس مدعل لوما ضرعلاال ولك عيلة ةلعلا

 للعالم ةعوفمموه وهةلجو فرظلالءاف “ىثلاو ةلص ةيفرظلاف لمأتلا لع قخالاك

 كيكفت مزلي تلقناف ىنبسي ميثللا ىلع سما دقلوهلوقك س ذملامالب ىلحلا *ىشال ةيفصولا

 نيعّم ٠ محرملاةدحو نمةيشانل|ةي وغالا باكترامدعدعب تاق مهفا ابها الخال لطابوهونب ريعهلا|

 هءامكحاضلاذا حر ءلاي فيرعتلا رهاظ دئنمح ضةشإ ْ

 موهفملايف داحتالا ىنمع وهوه لعجو كحاض ناسنالا |
 هجولا روهظمم بكترب الف حالطصالاو ردابتملافالخ

 ناكل وه 'ىثلا هبام فيرعتلاف ليقولو اذه جلا

 هنكلاب ىل ( هتودب ناسنالاروصت نكمامهلوق ) رصخا
 لبق اضيا ىتاذلا نود. نكك دقف هجولاب هروصتاماو |

 هنودب ”ىشلا روصت نكك الام ىاذلانا هنم دافاس هيلع

 مزاللا روصتل مزاتسملا نا فيرعتلا قيرطب ةداشتسالا

 هيلع ضنام ىلع راطخالا قيرطب موزاملا روصتوه اعا

 فال ةل|ىفهنودب هروصت نكمأف علاطملا ىئاو>يىف

 روصت نامز ريع مزاللا روصت نامز اضياو ىناذلا

 ردقلا اذهو ىناذلا فال نامزلا اذدهىف كفناف موزلملا

 صاخلا!ناكمالا ناكمالاب دير أن ااضيا ليقو مالا اذهىف فاك

 ديراناو لطابوهو ىضرعلاب هنكل اروصتزوينإ مزلي
 هباوحو اذيا ىنادلاف لصاح وهف ماعلا ناكمالا

 هنكل اروصتناكما مزاللاذا ةمزالملا عنمو لوالا رايتخا

 عجرم نوكينال لوصوملا

 لالخا الف امه دحال

 نوكي نا مزاي تلق ناذ
 دوجول ةيهام ةيهاملاوزح

 تلق:ةريتنملا ةسالاو للا

 ءابلا نه ةردايملا ةسبسلا

 اهقالطال ةماتلا ةاماكلا ىه

 اهيلع لمف اهنم عئامالو

 مدت نأ نه هعفد قل قامو

 سيلف صاص:خالل فرظلا

 ىقدصي.ال نأ مزل رسولذا”ىشب

 هك رملا ةيهاملا لع تيرا

 اضيرأ ةيديس امبازحال نال

 دعب اذدهو صاص“ خا الف

 هله تدحو ىل مح*ام

 ةيداءعلا ةشاحلاىف

 قلاوا دعب رسف ةيادالا

 لمسس ىلع ةدافت ةسالام سن ال ىا( فيرعتلا قب رطبهلوق رثرارعنم ةيشعلادعباف راسستاا ىصع

 (راطخال!اق ير 5 وق )هريعوىناذللة ماعلا لاوحالا نم نوكيناز زو<لباعماحو اءئامدنوك

 هعدتساىذلاموزلملاروصتف علاطملا ىثاو>ىف هللادج رىناجر ملا فيرشلقيقدتوه اذه

 موزاملا مزالوه ىذلالوالا موزلملاروصت نوكل همزالروصت بحوال هموزام روصت |

 رو-هت نع مزاللارودت كاكفنازإ لبق 6 غلا نامز اضياو هلوق ) مهفاف اعبت ىناثلا

 ةيءللا بو>و عمم 71 الل مزال نيشاضتأا دحاو نيياا موزللا ةدعاق مده موزلملا



 سال[ ؟ 6 جيس

 | وهلوالانع باوجلاوا روصت مدقتلا بوجو عم مادعالا مزاوا تاكلملاو روصتلا ىف

 اذكودتلا هجر ىناحرجلا فيرمشلاهقق-امىلع نيبلا موزالا ىفانسالراطخالا لعفقوتلا نا
 كلاثلاوىناثلانعو هتبلا ةيءملا بجو.الموزالاب مزملاىفموزلملا ةيافك نالىنامزلارخأتلا

 ةيءمللابجواال مدقتلا لاش نا زوجي كاثلاىف ناىللع ل ومحما مزاللاىف مالكلاناوه

 وهدي زنوديموقلا ىتءاح انلوق ىنعمنال ( غلا هبال ىضرعلاعم هلوق ) لمأتف ةينامزلا
 ىلا ةبسنلاب هلو-ق )) ديزعم موقلا ىنءاح هلباقف ميم هتيدبس قنال ”ىحملاىف هتيعم ىفن

 هياعلدياكمديقرابتعا عهديقملاىلا دو>ولا ةيسن ةيفيك ناكمالان وك ربتعي ىنعي ( ديقملا
 ناكمالادارينأب هلوق ) للءأت ناكءالادبق كاردتسادربالف هدبق طابتراةيفيك الهتر ابع
 ةبسنلابهرابتعا عم ىنعي ( ماعلا

 روصت انلوق نوكيفديقلاىلا

 ىخذرعلا نود 6 ىتلا

 اهانمف ةبحوم ةماءةنكممةلضق

 امآ باحمالذ هلو-و

 بوجولا ىهو ةرورضلاب
 صاخلا ناكمالا وهو الوا

 تريتعا اذا وهف ىتاذلااماو

 ديقملا ىلا ةبسنلاب ناكمالا ربت, ماسواو هبال ىضرعلاعم
 ىنعا ديقلا ىلا ةبسنلابال هنودب ناسنال اروصت ىنعا

 روصتلا مدعانوكيدق ديقملا ءافتناو هنودب هروصت نوك

 درط ملناو عنتمم ريغ ىذرعلاب هنكل اروصت نا ىلع

 بناحنم ماعلا ناكم الادارب نأب ىتاثلا رابتخا نككو

 رابتعابو هلوق )ل ايرورمض همدع سيل ىا ىدوجولا

 "0000| ل ةيوهلازأ روهملا ( ةياوه هصعتت
 دق حراشلاو اضيا ىجراخلا دود>ولا ىلع قاطي دقو

 مكملاف هلوق ) صخمشتلا رابتءاب ةيهاملا ىلع اهقلطا

 اع شانهنأب اناذنا ءافلادروا ( ءايشالا قياقح تود
 تناك هموهفم نه ةمضق ا

 قعأ  ةئاسس ةفاع ةينكم

 « نوكو ٠ نودب نوكلاو روصتلا نيب ةظوحلاا ةيباجيالا ةبسنلانع ةرورضلا بلس

 د صالنا ناكمالاوهو الوا عانتمالا ىهو ةرورسغلاب اما ةيبلسلا ةمسنلاف ىناذلا

 ا 6ع اناطاءافلادروا هلوق ) انلق امع فتوتم هلاقم مهفذاذ الخام دقن نم كاني آام

 | لعلو ىلوالا ءافلاىلا تفاليملو هلثمىف فاشكلا ةيشاحىف ىناحرجلا فيرعشلا لاق اذك

 000١| اذا ىه لب ةتدبسو قيسام ةئاشنم ىلع ةلالدلاىف اهل لخدال لوألا ءافلا

 مدع عطاوم ىف اهداربا انلقام ىلعلدب لوالا نع ريخالا مالكلا ةبترم رخأت درحم

 ديك اتىه ليقام درب الف لامعتسالا دراوم عننا نم ىلع نال اك قباسلا هيئاشنم

 فارعتلل لخدال ذا ثم هيف © ةق.ةلا فيرعتهلوق ) ىلوالا ءافلا هملع لدبامل

 ( ةيئاشنلاف )

 ةقيقللا فيرعت ةئالث روما عوج أشنااو قيس
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 ىشاانوكوهلوق ( لم أاتن ققحملا رابتعابةمهاملاىفةققحلا

 لامعتساوهأ ثنا! ىف ب ىلع فرعا نيبو اهني داح االذا د رئاشاملا ىف

 لجديشلبق ( ع
 هزاممارأ. 00 ءاراطا و ذه راك ىجج راخلا سمالاو ةششلانوددو>ولا

 حراشلا مالكر هاظ نا ىنحال ن 7 الؤ ىثهنالاق وماكح الا فهدا رفناةح وما دعا عهمف

 رهاظ جرا ىف زامتمالاب اهريسفت مث ةششلا ل جهدافا مدعل لوقلانا ىلع ندارتااوهانهه

 تامودمملا قنا و 37 اشالاضراوع كلوق ةيونلالذأ

 ' ضءااىلع رسدقلاو 5 هروصتم ت تادودحوملا قئاقحوةّسان

 ىاأ «ناببلا ىلا جات اع رهل وق نب رصاقلا نم نك :الفريصقت
 ىنمملاك لذ هم مه ده“ ن / 5 نلف هانعم ناس . ىلا جات الق

 بسم ةعوضو مخ انالماطاودوجولابلا و
 نام ىلا ةحاحالب ديفم وهف سانلا نب, ايف رورشم داقتعالا

 سدلوهلوق 0 ةرصاقلاناعذالا ضءب ىلاةمسنل ابالا مهلا ءانعم

 درفممالكلااذهوهلوق ىلا رظان اذه( تبان تباثلا كلوق لدم

 دقذا دمفم ريغهناذ لئاسلاهرك ذىذلا للا لثمسل ىا

 مع اوناانا لئمالو هوقو لوميا عوخوم ا رود مريتعأ

 ىرعثشناف ناسلاىلا جاتحن اع رهلوقىلارظأن ىرعش ىرعشو

 كلو ظوهو هللافل هانعم نام ىلا ةتبلا جات ىرعش

 قيرطبال نايبلا ىلا جات ةزءاث' ءايشالا

 هندأ رملا سما ةروشل ردايتملا رهاظلا نع فرصلاو ليواتلا

 لاش نا 56 ليوأتلاىلا جات هناف ىرعش ىرعش فال

 فورءملارءشلاوهىرعشوا ىصمابف ىرعشك نال 1ىرعش

 نال دهعال ةفاضالا لعجم لصحم ال ىنعملا ادهو ةعغاليلاب

 قئاقح لوةثنا

 نيب قرف مو انيعم ملكملا راعشا ضءب ةدارا دهعلا ىنده

 < 8 ( ىلابخ )

 مالكلا قدص ناس نايلاب دارملازا روهشملاو نيينعملا

 نيانم نأ ىهو هش انههو اهضرةنو ةها.بلا نم عمنمالف

 وه اكدهاشي امف لوعتسي لوقلا اذه لمءتسي نهنا ىلع ىنبه كلذ انلق ةياستكالا

 ىفزاتمم ديزانلوقذا نالطبلا

 هلوق)ةلاءال ذم مالكي راخخا
 (عاةتبا/ تامولعملا قياقح |

 عوضوم ا رب اغت هن دافإب دارملا

 ةقيقحانا وقتك | ريت ناآلا

 ناسنالا دارفأ تام ودعم

 املاك ودوم نمكىف ةحان

 14 24 جات امل هل 4 مهفاف

 ناسنايلاب دارملازا قاكلاو

 لادلا ناهربلاب مالكلا قدص

 قياقحانل وة ىف جايشحالاةلآو

 نا ىلع ةينبم ةتباث' ءايشالا
 ءابعالا نم ب ةقيقحلا توت
 رهظي ال الث بحاوااك

 هفالحم رثك الاوزاهربلاب١

 ىفةحاتلا ةيلكلا تلقزاف
 دارفانم دد>او نانضلا

 ناهربلاىلالومحايهعوذوم
 الضف لاح ةيءدب نوكتال

 قئاقحلا ةغيصب دصقشنا ىلع اءانذال انه ةياكال تاقرثك الاىف نركينا نع

 ةسرللا ةوقىف ىذلا:لامهالا لاملاف ىت سام لع سنإادصق اذااماو قارس
 ةلثو ةهادلا ةرثك تلع

 نكمل



 لاذع 07

 ل ( ار هلوق ىلا رظان هلوق ) لمأت قدص لمأتف هريغىف عقاع رو رهاظلا
 ( ديك اتهينةهلوق ) ناهربلا ىلا رقتشالهبف رطرباغ:ىلع عالطالادءب هناذجايتحالامدع
 ءايشالاقياة-انا وق فال ناهربلاىلاهراقتفا مدءاالصا دربال ( غلادربو هلوق ١ هجوم

 مهفافاضيا ظلانعف 000 5 نا لا اينبم ةيلثملا أ زوجي 5 ولدنا ا 5

 . هارملالب ميدبلوقاذه لبق ( 0 ونالاقارفتسال الاغا وق) ل ودعملا طالتخا ىلع

 هقرطا ناس وىفرعااقارغةسالاوهىذلادوصقملاوهاملةقباطمةرابعاذهناباوجلا وعلا قلطم

 ىلل د دنااف رع هنممهش ناسنالا سن قاعتم قا رغتسالا دج و ىلءىللءالثم ل. قاذاهنالانهه

 هلاو>ابودب ق هلدصت :اوهروصت

 ىلع معلا لج هنا تيثف

 هنأت اقنافىقرعلا قارغتسالا

 كلذكىرعش ىرعشنا هيلعدربو اديفمهبو دل 5 هدقؤ

 متيام ىلع 2 ىلا قالطا نوركمال ةلرعاش الانا لعاو

 ىنءملاا ذه ىلعءامشالا طظفل لج واف ازاممودعملاودو>وملا

 امهاروصت نم هلوق ) الصا لاؤسلا هجوتب مل ىزاجما

 لاوحاب لعلاىلا جات توبثلاب معلا ىلا جاتحاك هتافصو
 ماللاقوتو.كاردق نئامهومو ناكمالاو ثودحلا نم

 نيطلغ طاغ دقذ توبثلا ريدقتبالا 'لالدتسالا ضرغ

 هيفربتءملا نالال تاق قبقح

 لثمولاو> الا ل كب قيدصتلا

 را هياعل م ال مالكل اذه

 حراشلا لج ىلع ليلدلاو
 ةإاصافلاو داربا مدع هءاع

 ةيئاطسف وسلا ىلع درلانا عم

 يا قالطالاب لصحمأل أهرساب

 ! 2 هب 0 ءأ

 |0000 اك فاضملا ريدقتب ( اوت ملا'هلوق 20 ىو نع نإ نبا
 ”تاطلا راشعاب ثيأتلاو قكاقحلا 3 ا ريمضلا لدتو را اكول قطا

 1 دك دما فعال م ساشسسلا 0
 «درب» وهلب عمم ا قاعتةداران م عنمالوةدارالابضعبلا صيصخ ىلع الدو اهسفن قياقحلعا

 اقنمةلخابو عاونالا كلتنودب باتكلاردص ىف روك ذ ملا لالدتسالا مثيالو مالا سفن ىف عقاولا

 ضرغلا لبق (لالدت-الا مثل وق )رب دتفهلاقم مهف جراده ىلا ءاقتر الا نود ريح دةفدإ دنتسمال

 لالدت-الاال ةيئاطسفوسللادرهبإ لا سنج قاعتو قياقلا سذ>دوجو ىلعه..ختلادرانهه

 لوقوهيلع لالدتسالا فقوتىلع هيبذالا ىفانتال هتيذغوافن آدرلا لاح ف ىعدق نكل

 هلوق ) تيفاقأالاو ليطابالا كنع عدف رص غا كلذب لسوتيل قبس اعف حراشلا

 هعقومف ثدب تلا هامل قياقحلا قياقحلا توبُخ دارينا زوج 4 هنلا ففلصملا راتعاب

 ا ل حسد 31 د1 سوا 11 م1117 1 كسا فا هسا سل صال عش رس 0836 ركل

 را -----53-8925

 ) هلوق )
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 هنالان رضيالوإسف اليصفت عيا !كامدعديرانادناهيلعد رب

 ةحان ءايذالاقئاق> انلوق نافمالاج اديرا ناو دامصربع

 هنوكب علا دقن نم لاق الةتباانلامواعم نو و امشالا قئاقح

 حراشلا ممم ناعم دبيقتلا اذهىلعليلدال لوقئانالهنكلاب
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 دراناوموا.هريغ لكلاتوماضيا لاش دقوديقلاكرتيزا

 نوكينا 0 نسا ت اوس نأ هلعدرب 2 نسا

 دو>وىلع هيد اوهدارملانا هءاوحو صائاهد و> و ىلع

 لوقنوا فاضملافذح ىلع قباسلا مالكلاندهاشيامسن> |
 هذ-هوه تورثاب قحالاذ ءايشالانم ”ىش تبث اذا |
 ذكو تادهاشلا |

 ع مهن ال كلطاومس | ٠

 6 ةيدانملا.هودلوق) اهيبنردقلا اذهب ىف
 و مدعب مزملا نوءدبو نودنا_هب

 نمام نولوشو سمالا سفن ىف رخآ ضآ ىلا[ هع ] ةيدبلا
 ايظا يع واق عادم اهلرالا ل ةي

 قثفقحب صتلال مهراكنا نا رهظي هبو ةوقلايف
 قئوىلع ىرح ركاب اهل ,هراكثا صيصخف تاذوخوملا

 معالا ىنعأ ا ىلع 0 ءامشالا لمح نا رهظالاو قاسلا

 بهذم نولوشب مهو اهررقثىا ( امتويئركش نمهلوق ) |
 نوادتسو مسخ ىلاةيسنلا ل طابوميلاةبسنلاقحموقلكأ| ظ

 | ىناعملازا ىلع لدفاع هقىف ركسلا دب ىوارفصلا 3

 ,عزلا اذه 14 كلاش ا معزربو هلوق 2 تاك اردالل ةعبان

 هلوقإ) اًثالداقةعاالذا لطايلاداقتعالاال لطابلا لوقل !ىنهع

 عاشرا مدعنا هيلعدرب ( تبب دقفءايشالا ىف قت: ملناو

 مدع نم مزايالف ,هدنع تاليخلا ةلجنم نيضرقلا

 اقلطم قئاقلا ىنن متءزج مكنا لاقو ريخالا قشااىلع

| 

 هلصاح 6 هيلع درب هلوق)
 مفر نه د ام [سنال

 داربنازاول ىلكلااجالا || هدقتعنام دارملازا قسدقو عيمجاب ىلاجالا علا نمضتي

 ققحمم وهو ىلاجالا املا

 قئاقط الجسر زوم أ عم 1

 قى الامديفو قار غتسالا ىلع

 معلا نال عا هءفام هلوق رث

 هلوق) طةف ىروصت ىهنكلا

 ىلعءانب مزاي انلق ( مزايال
 ةرورضلاب مز انال ةهادبلا

 نانلاب ءايخالا شب ثوب
 ( فاضملا فدح ىلعهلوق )

 هلوقىف ليوأتلا ىلا جاتح

 لسا انركذاف قة و كانه

 ل ام( غااةيدانءلامهودلوق)
 مهناوه قئاقحلا مهراكنا

 اي روصت الصا معال نواوشب
 هلوة )اةدصتوا ناك

 لجانلا د دع (ةسسراب
 رودتال( غار هظيدب وهلوق

 ركش نم
 تامو دعأا تو ه فرتعينا

 هلوق ) نغ» صيصخلاو
 نسل : لبق ( 2 هياع درب

 بك م ىل د سابق دنادارملا

 دنع ةملس٠ تامدقم نم

 هندروأاام درب ىد مصألا

 وه ىلإ



 -ه 7+

 موامع 000 مدعل مهعم ثم /! روصتب الؤالاوامماز :لا 2 ادعو هبهذدم لطس ناهرب

 ن.رخالانيتفث اطلابهذم لطم ناهرب ةماقاقز ,عالدناك يلع ىنحال ع 00

 1 ناكمال طب مهعم

 نوكيف ررقاك ريخالا قثلا
 اف اضيا لاقو ايلدح ًاثح

 ةمازلالاىناثلا صمص 2 هحو

 هذخا ىلع لوالاك قيق هنال
 ةيدنعلاىلعاماوهل وق )لملف

 ناوه ههحو ( لمأت هيفف
 ررقتلا مدعب مهلوق لام
 سفن ىفامةيسن قة مدعوه

 قةحن ىف ديدرتلا نكيف ىمالا

 ددراكمهملا ةيسالابزيتيسذلا

 رطظلاب ثوشاو ولا

 بايو ةيداعلا ىلا
 نيضرةنلا عافترا ىلا مذعاا

 مه دنع ةررقتع

 (دصاقملا حرشىف لاقهلوق)
 نظاك قيساملا د سأتهرك ذل

 ملل امهيش نالطب ةدافاللب

 امنا امهل لاقل قئاقملا
 اع مكياع مازلالا اندارمناب

 امثهلوق نال دنع قدوه

 هلوق ) لمأتف هءفاشاوعدا
 دق ( ةيردا اللا لا

 لوقن هه انجاح ١

 ةساناب

 9 تكل

 مهوتبدقو ميفنام نضعب تدثف قئاقحلا كالةلج نم ىئنلا|اذهو ١

 نم لاو ص قيدصتلاو قيدصت مكحلاو م كح ىنلا نأب

 مال دو> والدنا هلعدرب ' وجراخلاىف ةدودحوملا ضار ءالا

 ةققد راظنأف تدب . ولو نيملكتملاو 0 رمكرخت ع جراخلايف ا

 اذه لثم لع تادجدبلا حا ىركتمل مازلالا ىنتبب ف يكف

 .ٍ ىنمعوهوققحلا ىف مازلالا ادهدب درت لاقشال ىناغاسمالا

 | مزلتسيالنلادوحو مدعذاءانمع انههسيل لوّشانالدوجولا
 | امودعم هسفنىف تباثنا ىننلا نوكزاو+ل ءا.ثالا دو>و

 ةيردااللا ىلءاهمامتمدع(ةردانعلا ىلع اماما ق ) جراما ىف

 | مالكىدصاقملا حرش ىفلاقو لمأتهرفف ةيدنعلا ىلعاماو ل

 | تابنا ةقيقحم اوفرتعا ثردح ضقانت ةيدانءلاو ةيدنعلا

 | اولاق هلوق ) ةهبشب اوعدا امف اوكسمت اذا امس ىننوا

 ” 0 كالما 0 ةيردااللا 00 ) تايرورضلا
 ادهم

 | هلوقز هضن او 0 0 0 ا

 | سانلا عز ىلع ءانب مهنم طلغاا قالطا ( اريثك طلنيدق
 ةرثكلا ىفانتف ةلقال عراضملا ىلع ةلخادلا دق تلقزا

 ةلقلا نا ىلع اضيا قيقحما لرعتسي

 هلوق )

 00 الادس كانع لما تلقنآ 6 طلغلا تايسآ' ءافتناب
 تاق طلغلا بابسأ قاطم ءافتناب مز

 لسعلا ةوالح

 و ناعما دق تلق

 هسفنىف ةرثكلا ىناشال ةفاطالا بسحن

2 
 كاردا لثمو هد ذم زاح لقعلا ةهادب

0 

 « مالكلاو» تلقهلوة ل له 8 ء.حمهاهنابر ءشي عا مهعهةر ظانا اىلاَق ؛رطالهناق ا

 عم زا لوصح هقادصمو 11 ما 00 اذه لق( ع /| ةمزاح لقعلا ةهادب

 1011م ذا لالة نادك هلتلا ة كلستسل اننا اف عنج 2: 0س ادت فاق

 6 سوسحملاب )
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 ءاقالادبرك ذئاعمدضترب ملناو لالدتسالا ةح رد غل ل نمهنافتناب ركحدق همك نيو
 مميالةهادبلا ىوعدنادربالف ( قيقملا لعمالكلاوهلوق ) ءامسل ا ىلاةب رمل دعصي ل لقف
 ه.مف دن ذا فيرعلاىف ر 2 دالاس مومعلا ناك اعاو ( عادموم#هلوق ر عازتلا لغىف
 همع ؤرماانال ر وذا عفد ىف نظلا لثمدمومعن لخداللاش دق نكل لثملاب *ىثلا فيرعت
 فييرعتلا مزلي ليقناذماتلا فاشكتالا ىلع ل. نا الا مهالا قالطالا ريدقت ىلع اضيإ

 لصاحلاو الصا لها ىلههاالوا ءالانلق لهلا هموم دمفدبالو قالطالا رب دقت ىلعلشخاب |
 وه اذه امهيلك نع جراخ لهملا نكل اضيا هلوانتاماو نظلا لباقماما مهدنع لعلانا

 هلوق )ماقاااذهىف قرقحلا
 ماعلا ىا ( فرعلا فااخن

 ( خازيمقلا ض.ةنىا هلوق ١

 1 هراتحا امىلع هلج

 نيققحملا نم ريثكو فقاوملا

 ىذلا زييقلل ضيقنلا نانم

 (هنعرب»نا نكك وداوق) مازلالاال قيقعلا ىلع مالكلاو

 نوكام وهو ربكلاب رك نلانم روك كاف 0

 ناو باقلاب نوكيام وهو مو.تملا نم هلء اعاو ناسالاب

 ااج لهجلاو نظلا لثم همومعل لءا في رعتىفهرك ذ حد

 نعل( سارللا لا ردا لقش"هإوق ردات 00 مئاشلا ىلعظفال

 ملاىلوأ وأن م تسدا متاملاناذ ةغالاو 0 *الع.دع

 رهاظاا وهاكزيرقلا ض.قن ىا( ضيقنلا لمت الهلوق )اف
 ىف زيرتلامث ازا ههزيتتاا فصو امناو هقاعتمل لاّ>الاو

 تاروصتلاىف ةروصلا وه

 زف كاسالاو ب ةقلاو

 لاّتحالاو تاق دصتلا
 ىقروصتملا وه ىذلاهقاعتل

 ةيناثاىف نافرطلاو ىلوالا
 نم ردابتملا نا ىلع ءانب

 نام[ :ىع ىكل  ىم لابحا

 ويلوع ) 4ك اه وه هكا

 لاق دق ( نافرطلا هقلعتم
 قلمتملا نوكف نأ وب

 قيدصتلا و ةروصتملا ةيهاملا هقاعتمو ةروصلا رودتلا

 م ىنعملا ادم لاو 0 طلا هةلع* .مو أ داو تار ٠ الأ

 قيدصأ ةالاورودت :ؤ هاي بح وب مل 0 مكحلا نعالخ نادناب

 تسلام ىباعملان اف 4 ىلاعملاب ديبقتلام دع ىلع ءا هلرق ١

 تاساسحالا جر رهاظلا سحلاب ةسولا نابعالا نه

 كرد ةينيعلا تا زا ناب او> رص مهنا م«يلعدرب نكل

 ةيؤرلادنعهك ارداك اداسحاو هتنؤرلبقديز كارداك الع

 نيفرطال ضرقالاو زيرتلل لامحالاذ فشكلا ىنمع زيبقلا نوكي ناوعوقواللاو عوقولا

 عوقوالادرومنوكي نانكم ال :تمكلانل!ةغ شالك حراسشلا نع لقنام ىلع

 ليبسال هلا ىلع سكملاب مالا لب لامتحالا ىتعم رهاظ نم تفس عامىلععوقو اللاو

 قيدصتلاو روصتلاىف تابثالاو ىنالاو ةروصلا ىوس زيبقلاب ةامسه ةلاح تارثا ىلا

 نيمست ذئنيح قيدصالاو روصتلا نوكيال هنا هيلع درب 6 غلاها بحو.مناب هلوق )
 دييقتلا ريدقت ىلع ىا ( تاساسحالا هلوق ) اهبحوم نم لب ةلصاحلا ةروصلانه |



 هه ٠٠١ )جس

 لاق نا زو ٠ غلا فاكّسام ةياغو هلوق ) ديقملا ىا ( فيرعتلا ىضتةمو هلوق )
 لاكشا الف حوا ىلك هجو ىلع ناكءاوس ىنءفالاو نيعف سحلاب كردا اذا ددز لثم
 هلوق ) ةنطابلا ساوحلاب مهلوق مدعل مهدنع لوقعم ىلامخلا نال ةيسالادعب كاردالاىف

 ا سال 7 ا 7777777797 9 234222222 آت
 ةحاحال 6 عا اهزيةلىا

 زاو+ باكترالا ادهملا

 قيرطبانههروصتلا قلطينا
 زييقا سفن ىلع مادخعسالا

 ىفاشال كلذو روهشملاوعاك
 اضيا هيحوم ىلع هقالطا

 ( غلاةفصلا ضدقن هلوق )
 نوكي نا

 ىلا هازو ةياديشلاو
 نارخآ ناضقانم تادئالاو

 رابتعا نم مزليال تاقناف

 ةفصلا ضيقل لات>الامدع

 تلق ضيقن اهل نوكينا
 الاخ ح فيرعتلا نوكي

 هلوق )لمأت ليص#فلا نع
 ىنمع تاحمشلاب ( تيئال

 ( روصتانا هلوق )ةمحلا
 لمتحال هلوق ) هزيبقلىا
 اذه منال لاقدق ( هضيقن
 لاحملا ناذ ريدقالا كلذ ىلع

 رخآ الا مزلتسي نا زوجي
 روصتآملاىفوهاع'هلوق)لمأت

 كلذكوع ني> ىا( هنكلاب

 هلع دروف

 هحولاب روصتبردقوهفالاو

 فاكسامةياغو تامزجلا كلت عيالنا فيرعتلا ىضتقم ز
 ١ ىنءف ىلك عو نيعف فز >هحو لعذخا اذادءزلثم لاش نا ٠

 هك ارداف مالاواذه ىلكهجو ىلعالاةيؤرلا لبق كرد الو
 اهل ضئاقنالاهنا ىلع ءانيهلوق )لكم ساو !نعةبيغاادعب |

 روصتلانا هيلعدريالف ةروصلاوه ىذلااهزيقل ىا ( غلا
 ءانبلا مدي الف زيرقلا ضيقن لاّمحا مدعإ لا ىفريتعملاوزييقا ريغ

 باحدةوةفصلا ضيقن ضرةتلابدارملاليقانههنمو روك ذملا
 ءانتلا ديف روصتلاضيقن مدع عرف زيرقلا ضيقن م دعناب

 لكتلة ناذدل تبن”الامةيعرفل !ىوعدنا نال نكل روك ذملا

 اضيقنروصتلنا مسولفةلصالاهتروصريغ لحال روصتم

 تاق ضرقنا| مدعىلعءانبال ىنعمالف هضيقن لمت الدقاعتف

 ضرفولهناذدحولابروصتا|ىفالهنكلابروصتملاىفوهاع ا اذه

 كشالف لعفلاب كحاضلا ضدقن لءفلاب كحاض اللانا

 ناىلعرخ ًآلابروصتننا لمح امهدحايروصتملاناسنالا نا

 ريدقتلا فهل رخآ ىنبمد و> وىفانسال مقا ول ا ىف 'ىث ىلع 'ىثءانب
 اريثك لطب هنالمهلوق فيعضتهيف( اوعزامىلعهلوق )

 سكعوناي واستم نييواستملااضمقن مهلوق لثم قطنملا دعاوق نم

 هناقيقحلاو سكملابوالو# عوضوملا ضقنذخا ضيقنلا

 ضيقنروصتلا نوكيالامهتاذل نيعئاةأاب ناض.ةنلإ رسفنا

 نييفانملابر سف ناوتبسنلاارابتءانودب تاروصتلانيب منامتالذا

 ناك ءاوسهعفر ”ىث لكض .ةنل ةانههنمو ض.ةنهإ ناك امهماذإ

 ني.ةطنلالوةولوالاوهرهشالاو'ىثشنعاعف رواةسفن قدءفر

 ييبيُل77ُروت1بربتبيبتالبلبتطلططلطللااايييبيااب:::ششطل7ل72232139173+

 «لو« »لع فلا,ككحاضاللاب ناسنالاروصتنا لعا ( خارخ آلا روصينا لمتح هلوق )

 د.ق(ريدقتلاىفهلوقإل ريخالا“ىشالدبق فرظلا( عقاولا ىف 'ئىثىلعهلوق ) معالادجولاب روصت
 هعف رىعملا اذ. 'ىث لكضينذا هنم عاىفانتلاو عوضوملانعىا ( نيمناقملابهاوق )دوجولل
 تئئ2ئت555ئت25222 552525222 يبيبيبيبب7تسب تشل م 2 222-72-1

 ( اقلطم )
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 عازن الب باسلا ض وه ىدلاباالانا ىهوةمشؤانم هقو ىد نعءوأا هسف'قامأ اةالمو

 قرفهلوق )روشالا رابتعا ىلعءاني (زا2 !لعلو# هلوق رثهمزاتساناوهففرهلا هلع قدصتال

 1 قباطمريغتاروصتااضعب وإءااىف طرشةشاطملاا عمالع لملاناهشاغذا قباسلا ىفانال

 ةروصلاةظ>الموههحولاب ت.حاوناسنالاةروضدتم لص دس ما رخال[ |
 نمء_ىشاابإعلاو طةفةلصاحلا /

 ىذتطع الم دع ول كلذ
 لعمجندقو هتطساوةروصلا

 تسل وهام ةظحالمل ةلآ

 قباطمهلروصتو ناسنالاةروص ةروصلا كلتناب اذهنع

 اذه ىثرملا كلذل ةروصلا هذه ناب ركحلا ىف أطاغاو

 هجولابإ |١ نيب قرف هنا هيلع دربوروهملا نيب روهكملاوه

 5 ظ روك ذملالاث لاف روصت لا هجولا كلذنم *ىثلاب لاو
 روصتلافم”اىفاك هلةزوصإ | ونور رف هت الا ةل[ةنهذلا ةروضلاو ملا ١

 ةتقباطم و كخغالا+: لكق ظ هقلعتو هلع لوصحىف فاك هاذىا هناذل هنان هلوق )

 سمالاس فن ف هةروصوهامل ١ ل قالها :وزملاىلا ئضش *ىش ىلا ةحاحألب كانوا

 داوملاضء؛فةقباطمنكيمل ناو أ ىب.خالا ىلا رايتلا هلصاح ( اشم اةداع ىلع اذهانلق
 هلعجةدامىفنكلدلةل آل عجاملا) امفىإ ( ةفسالفلا تاق قدننع هلوق )رصحلا هح ا

 كل:ناوهو امكح مدتسيةل انهلوق ١ مهنعيالابف مهئاقوا عييضت مهب دنافهيلا رقتفال

 ءاطلطاؤروصتملاكلدلةروصلا هما عوار طل سك اذا تاك اردالا شاول ١

 لمأتا!كيلعف رك ااذهىف عقبدقأا تناكءاوس هلوقف ىتاسنالا !لانابسا دحادعينا قدسي

 نيحاي رنمهنافقيقعلااذهىف ]| ىلعةينبم اهناذ ( اهلئالد متالف هلوق ) هموغملا ةراشا
 مه:«ءالامفدل وة )قيفو!اةضورإ د>اولا ناىلعوتاذلاب ةيداملات ام زحلاكردتال سف نا ظ

 (هروهظاهلوقرثمهممالىا أ (نابقالتهلوق) مالسالاىفطب لكلا ونيرثال أ دبمنوكيال |
 كشالدل وش حراشلاهيلاراشا لمص لب بياصلا ةئيه ىلع ناعطاةتال امهناىلا ةراشا

 ( مقلتسالاو هلوق ) ام ىنملا نيعلا ىلا نءالا دف مث رسيالاب نعالا بصعاا

 دنع !بيالروماىلعاممباش.ال 0 7-2 4 تاكرفلاو و 2 يرد ىلا رسيالاو

 ناءطاقت.الدل وقال مالسالا لها | كوقنانال سحلاب كردت فيكف ةيسنلا ضارعالا نم ةكرملا
 لع ا ةبسذلا موزلو قافتالاب ةي> راخلا تادوجوملانمةكرحلا

 قرفتلا مثقالتلا نم ءرداش ْ ملا دهاشاذاس حلا نا لاش امو سملاب اهك ارداىفانيالاهل

 فيكف هلوق ١ ىب.ذال || ةكرحلاوهونينوكلا هنم لقعلاكردا نين آلاف نيناكملايف ]

 هلوق )مودعملاكردبال سحلا قلطم ناكناو هبف مالكلانال ىرصبلا ىا ( سحلاب كردي |
 (لاساموهلوق ) اهمزاول نم ةيسنلا لب تاببسنلا نمت مسل ةكر1اناوههلصاح( لوقتنانال |
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 لاقباعباوج غلا هكردبالس للا وهلوق )5و اهنوكليوأتوةكرحلا ةيبسن مازتلا هصخم
 هاردي دق ىعالا نايف نكلاضيا ةسوم* ةكرشلا ن وكينا مزلي روك ذملاليوأتلا ىلع هنا نم
 هسم ناب نيناكم ىف ادحاواودج

 لمت ناب رخآىف مثناكمىف
 امسرهاظاذه وبيلا م1 !

 هعم ىثع صخ# هد . د>ااذا

 ليق ( ا كردبال هلوق )
 ةرصايلاب كردي دةالثمةنوشملا

 شان هنا وه قملا نكل

 ايسحنأ ربآلا دو.:لا نه

 ناك ذا هل ةئوش>ال امم ام

 ةنوشخلا هلام ةرو-صفىف

 نود ةرص ايلا ”ىطخ هيفف

 او يول

 بكريم هلوق ) ةضع
 هبدارأا سيل ىندي ( غلامات

 وهو هلوق ) ةملكب سيلام
 نال © ىنعمال قفوالا

 هلوق ) ىققح ح سللا
 سدلتذا ىنعمألال ىا ( ظفال

 لومحلا تو. عوضوملا
 قيقا سدلتملا لب ىحماسسم

 نفل يه اع توا

 سيل>لال عوض وملاو

 ثيم نوكلاب الا ةقيقح

 هلوق )مهفاف لوم اهلت ب

 ربخلاك ( غاةيحراخة ترش

 هلال“ ىثب سيلفةكرملا كردالف ناكمىف هكردال سللاو
 اسوس دعيالهلثمورخ الاساس ا ةطساوب *ىثلا كاردا

 عالا لكشب ساسحالاةيدأتلاسوسحم ىمعل نوكيا مزايالاو

 ةراشا(ىرخالاةساسحلابءرداماك رس هلوق )هاعا رداىلا
 فقوت هلوق ىنعا هقلعتم لعةساح لكب هلوق مدشتنا ىلا

 ضقنالف مان بكي سم ىاأ ( مالكرب انافهلوق ) صاصت:خالل

 (هب وهام ىلع“ىثلا نعرابخالا ىنءع هلوقل لضافلادب زلثع
 *ىثلايدارااو هحولا كلدب سيتلم 'ىثلاكلذ هحوللعىا

 ىنااو تايثالا نع ةرانعامةلك من ىنمإل قفوالاوهوتبسنلااما
 عوضوملاوه هنعربخلاناذ ظفالقفوالاوهو عوضوملااماو

 دانكاو ا ا تو نع ةرايعافد زنعت رب>الاشو

 .ىاانههدلوق ريشيهيااو حاتفملا حرش ىفلوالا رانا حراشلاو

 ًاشنهناىلا ةراشا ديف ( مهطاوت روصتسالهل وق )3.1, مالعالا

 معذكل قالا زوال وقرب ضقئالف مركزي وعلا مدع

 لدي وهقدصيام ىا 6( هقادصم هلوق ) ةمحراخ ةشرق

 نيعم ددع هيف طرتشيال هلا ىنءي رئاواد> هعولب لع

 نيءعيسوا نيعب را وا نبرسشع اح سقما او دج لدم

 هيلع لق ةهمش ريغ نم علا 8 وةو هطباض لب ىلءةامىلع

 بيحاو رود هيرئاوالا تارئاف رئاوتلا نم دافتسم معلا

 معلا بيسإعلاب لاو معلا سفن بيس رتاوتلا سفن نأب

 لثمةيفخ اةلءعا!نم ره ظ لولعم لك لاح اذكهورتاوتلاب
 ,عا لولع» ةهبشريغ ند علا تلق ناذ ملاعلا عم عئاصلا

 معيمجلام دنع ةلالدلا مدع تلق اا ةلعلا ىلع لديالف

 عقو 6 ىراصنلاربخاماودل وق )7لمأتف للعا ارئاس ءافتنا
 ريانا هنم مهوتف دوعلا ظفل ىراصنلال دب عرواتلاف
010 000000000010000 

 » ىعكأ »قدصلاتل [لصالا ىفوهو( هقادصمهوهلوق هراد ىلاهموقعراستدنع ديزمودق

 | .6لاسلارئاسءافتناهلوق)بابسالانم رئاوتلاربملا ادعاعهلوصح زاومل( مالولعسهلوق )

 ( ديرب )
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 هتددسءافتنا باوجلاو لوقعءم ريع لقءااءافدناىوعد لاش نكل انهه فتنههريعنا كيري

 درس ريخلانومضع علا عقول كلذالولذاهب عوطقم اببس هنوكقربتملا ىه ىتلا ةماتلا ظ
 هلوق) لومفملاىلاةفاضالا نكمل رابتعالا اذه( رابخالاىن: هلوق)) مهفاف دحاو نم عامتسالا |

 ريدقتلا نوكيف 6 دوهيلاو ظ ريدقت ل مخ ىلاحجتحاذ لوءفملاىللا هتفاضاو رابخالا ىن«« |

 دوهيلا عم 00 ضعب نكل دولاو هلوقىف |
 26 هجاعا 0 ُّق هيلا ديلا 1 ع ىف

 قرعودهلوق رب دوهلا ربخ

 ريسافتلا ضعبيىف © دوهيلا

 لاشناالا مهلا اريثك قباو تذل نمزق ماطقتادق دوهلا قرعو ا دح هلدَش

 هلوق ) مهفاذ مهءاملع لتق 06 اعر هلوق ) مدعلا ليلد اعلا فلم ةلابو رصن
 هنال(باوجلاىف فاكدنكل فاك هنكل ةيلكلا مدع ىلا 5 راغا هدف ( عامتجالاعم

 ا

| 
| 
| 

ْ 

 ضءب قماعلاودر<# عض ةوق ىدتش ب ابسالا عامحانا ف .ةءعااو باوجلاىف أ

 ناف ادنةاسم ا روصلا لخدمالف بذكلا هو اماو داقتعالل بيسريجخلاو بدسملا ظ

 عنمواعن ام لئاسلا نسل لك بذكلاو قدصلا وه ريا لوادم لبق اذلو هيف ربل ظ

 لب منانلق ب دالا فالخ عاملا قاخلاىلا هتلاهثعب ناسأا لوسرلاو هلوق )ل ىلقع لاقحا ظ

 هاوق ) لمأتت ضرامم هب | اد«وهو نيرخآ موق ىلا ةبسنلابواو ( ماكالا 01
 ببسناهلساح ( قرقمتلاو || ىتلاذا ىلع اوقفتا ر وهلا نكل ىلا ىواسي نمل ظ

 هدو رتل وهو داق:عالا لوسر ند 5 3 0 امو ىلاعت و د 3 |
 ددع'٠ نمدزا ءامس الا ددعافا ىلع ثيدحلا لددقو ىنالو د

: 

 هياعضرتعاو ب تكلا لورلاىف م عضعي طرتشاف لسرلا ْ

 محدن الو ةعبراو دا بقكلاو رع عيل لسرلا ناب ظ

 لوزتلا طرتشيالوهعم نوكلاب ىنتكيناالا مهللا طارتشالا ظ
 ا”بتكلا لوزن رركتبنا لمتح لانا نكعو هيلع |

 طرتشاوالوا هيلع هلوزناو اهتدح ريدش ىلع تاياورلاىف

 هللا ىإطس عكا ىلوملا هدرو دي دا عرشلا هدف مهضعب د

 اي هل اديدح عرشالو لسرلا نم مالسلا هيلع ليعم“ا نأب ا
 ةاواسملا انهه راتخا حراشلا لماو ىضاقلا هب حرص |

 بذكلا.هوببسوىوقتمو

 ناذ ىوشتالف هيف ددعتال

 نوءماسلا هف ددعت دق لق

 نالهفريضالا: اق لقعل ادد "رف

 ابيسنوكياعادحاو لكل قع
 ريظااماوددعت الف طةؤدمهول

 لك داقتعال بدسف ددعتملا

 تاتا هلرق اما زدحاو

 فيرعتال صيصخم ( غلاهثعب

 لوسر نم هلوق ) هموق ىلا ثعبسل نم لخديل( غلا ةبسنااب ولو هلوق) رمثبلا لسرب |
 هحوالو لوسرلا مومعب لئاقالو رباغنلا ىضتقب فطعلا رهاظنا ىنعي ( ىنالو |

 هغرعت هديؤيو هيف ةبشال امم ىواستلا هرايتخا ( غلا حراشلا لعاو هلوق ) لودعلل



 سك م6

 نوكينال ت< لاقيوا ىواستلاهرايتخاةلءىلا ف رصي ناالا هللا لعل داربال هجوالف ةزمستملا
 اضيا راصحتالا تبث لوسرلا لد, ىنلاركذول لاقي دق ( غلا رصحمبل هإوقإل صل ابن ءافن رعت

 ةفلاسلا ءاببالان وكيالناديلعدرب ( غاةمالاءذهىلاهاوق )صا ىلعالادربالهناوهباوملاو

 هلوق ) مهفاذةيش دلا هتامولعمهنم ادافتسمهنوكيريخلا ديشناالا مهللا مهيلا ةبسنلابةقداص

 ربتعملا لاب دق (ىنتأا رم

 ةلاسرلا ءاعدا فيرعتلاىف
 رايتعا هنؤسو لخدالؤ

 هلوق ) مهفذ ىواستلا
 هيف( غلا 'ىشلا راهظا اضياو

 ضرأااترهظا لاَشدق هنا

 نأب عفدب و ض ع ىلسيل و
 هسا ثراها ادق مع

 راهظالاهشيامتاعفوا ضرملا

 نم نوكيت هلوق ) لمأت
 هنالبق ©« خا رومالابترث

 ىنكتال بابسالانال ةررف
 ةءلباق هطرش نم لب هيف
 لاشنا نكعو لماعلا
 ىلا غاابلا طابخلا ةطاخ

 روصتال الدم هتعءانصةورذ

 رشابواا يمل“ نم لك نم

 ازلا نضعبلاَنم لب امانا
 ضعلا كلذناكول وةيلباقلا

 نوكينا مزليف ةرفكلا نم
 ىلع ةبرتملا روهالا نم

 هفالخ ىلععاجالاو بابسالا

 ا[ صاخلا ناكمالاهلوق )لمأتف
 «اذه»همف ضرعتلامدعل ىناثلا ن وداعم نيف رطلا لاح ناس هف نالاماع هدخا ىلعدمدق عا

 كلذ ريتعبف ص نا نكم هيعون ىف قداصلا ريا رصخعل

 ( غلاةداعلا ق راخماهلوق ) ةمالا هذهرىلا ةبسنلاب رصحلا
 قاخال ىلاعتهنأ, بيجاو ىنتملار “هيف لخدب هيلع لبق
 الو ةلاسرلا ىوعدىف ةداعلا مح بذاكلادب ىف قراخلا

 قااوءدو>وعرف ىثلا راهظا اضياو تايضرفلاب ضقت
 امتدنال هيلعموقلا قيطاناو قراوخانم سيل رحمماانا

 اهبيقع ىلاعت هللا هقاخ د>ااهرشاب اذك بابسالا ىلع بترتي
 برش دعب لاهسالاك ااا ىبعرومالا بترتنهنوكمف بلا

 ةيودالابو ق راخءاعدلاب ضيررملاءافشنا ىربالا تارنومقسلا
 دصقالو هسا ةزسعم ىلوااةما رك تاةناذ قراخريغةمطلا

 تاصاهرالا اودع موقلا تاق مزاناو راهظالاد»
 البيانتلاو هيبشتلا ل دبس ىلع تازدملا نم تاماركلاو

 ناكمالا'ذه( لصوتلا نكع هلوق )ةقيقح تازتمامنا ىلع
 ةرورسالام لمادلانا فيرعتلا ىنءإ صاخلا ناكمالاوه

 كلو لصوت ءالناو لصوت نازو<ىا للدوتلا ىفرطىف
 ”ارراقلال 'ىا دوحولا. تناح رف اماع اناكما هدَحأَنا

 اهتاذإ لقيملاعا ( هتاذل مزاتسيهلوق ) لصوتلا مدعف
 فيرعتلا تلقناف مازاتسالاىف ةروصلا لخدولا ةراشا
 لوادملا مزايال ليلدلا ظفلتنامم ظوفلملاو لوقحملا مي

 ةبسنااب لقعلا مزاتسي ظفاتلا نا ىلعءان مزلتسي لب تاق
 ريخالا لوقلا اماو لوالا لوقلاىفاذه عضولاب ملاعلا ىلا

 6ملاعااوههلوق ) لولدملا ظفلت سي الذا لوقءملا, ص

 لصوتلاوهود.قملاس فن ىلاةيسنلابريتعم ناكمالا نان ذخالا الك ىلع نكل دوحول!بناجل

 0 ةقيقحلابواكارتثالاباماامهيف لوقلالامعتسا لاقيدق ( مي فيرعتلا هلوق)ل لمأتف هدى اال

 ( زاحلاو 2



 - مو زعل
 سجس سس ساس س سو سوسلووو هس سس سوس سس يو ا

 فالخالوزاجلاو ةقيقملانيبواكرتشملا ىينعم نيب عملا بجوب فيرعتلا ميمعتف زاجلاو
 نالاق.ناالا مهللا تاشرعتلا ىف هنع زرلا «زاعوهف زاجلا موع ريتغا ناذامهنالطب ىف

 ىنبم رصحلا اذهدلوق )) مهفاذ امهيف .ءارجالا نك هنا امه فيرعتلا موم#ب دارملا

 سيل اياضق نم فاؤملا لوقلا نا دارالاف ىفانا هنا قالاو ايقيقح رصحلا نظ ( غلا
 | ترفظىتح ىردصف اذه ملتح ناك اعدقلو اليلد تامدقملا نوك نم عنمالف ليلدي

 1 بييرتلا ا رانلاب دا نأ دع ءانب امان هبق بيب رتلا نابرح عي اناق اباضق

 | انل ( غلا هب ملا نم مزلي ىذلاوه هلوق ) فقاوملا حرشف اذك طئارشلاب نورقملا
 سدا ىلع صد : | سس سس يس

 ةيبادتبالان م قلعت نادحب“ ىلا لاح ىف رظنلاوههسفرظالاندارملانا لك تس ملا
 ىنمم هنيضتل ةئيرق مزلم نكلالماد تامدقملان وك, ىتح هسفنىفرظنلاو هماامالطقف

 !؟لا هو كلل ناو لوعدلا , ا ولو
 _ 0 0 ليادلا نومسقي_هناذ حالطصالاورهاظلا فالخ هنا نال

 لعل ايدارملا هب لعل نم مزليىدلا وههلوق )هريعودرفملاىلا
 1 و

 ىلاةبسنلاب دحلا جرف ليل دال فيرعتلانا ةئرق قيدصنلا

 هنوكرخ سما نمههوزلب ومزاللا ىلاةيسنا ا, موزلملاودودحما
 نيب قرف هناف نم اك ىذتةم وهام هنه الصاحو اًدغان

 دوجو نامزا عيم< طي

 لب كلذك نوكيالوا موزللا
 ناومزاللادود ودنع قةحم»

 البهلبق ادوحوم موزلملا ناك

 ليادلا فيرعتلاىنعف موزل
 ”ىشب املا هلعل مزاين ىدلاوه

 ةدحاولاةيضقلاجرخف *ىثلا نممزاللانيبو“ىذال مزاللا
 هيلعدرب نكل ةدسك وا ةيهيدب ىرخا ةيضقل ةمزلتملا

 لوصحل ءوزالالوصخ ةرناررإل رهط وه واني الة ماا زع نينولوالالجتلا ا ا

 لمأتفاهنءكفنبالتناكاهتنا نم هلوصح دعب ةوهتنلا اعنالاهتي را لاكشالا لوانتيف مزاللا
 ىباثلا نم معالوالاناددري( 2 قرف لوقلاحرلا ل ضاذا هيفريك دق هنالاقألا كلذ معا و

 مدعا هسفن ىف مح ناو قرفااىلع هعيرفت ( غلا جرف هلوق ) هيف ملاشنملا رابتعال

 | امهيلعنيب موزلالو نيلعلا نيب موزالا نوك ىلع اهجورخءانب رهظالا نكل امهيف يامل
 نيب موزالا نالدسالل امواق» هنوكب مركحلا دعبديز ةعامشب مكحلا درب ليقناف هعزىلع

 اكذاانه ةيباشنمالو ليلدلا ىفةّمامشأملا رابتعاب اذه جرنيبلا موزالا ملستدعبانلق نيلعلا

 ىدؤي بناجنم ةماشنملا رابتعاف اضيا هيلا هن لقت. ىناثاا ىلا لوالا ركملانم لقت

 امهن«لكت لناذ هسفن ىلع 'ىنثلا مدقت ىلا لؤي نيمناجلا نموعج م ريغ نم عيجرتلاوملا
 نوكيام ىهةربتءملا ةيئاشنملات اق لاقتنالا أشنمهنال لقتنانمىلا رظناابالمل ددعينا زوحي



 هيلع ىهتلخ دام مهو الذا |
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 < قلق
 ا 1 داصم هيف لاّقنال ( غلا نالنيبيغال وهلوق هلل كفو 0 2 رظنلاعطق عب كلذك |

 1 لة نا لفعنمدنعالا ةرداصم الف موزالا لص« ءافتنا لدا دلاوموزالاءافخ ىعدملالوقن ا

 لبقام روءشالب تامدقملا نم ةوهتنلا |ع سدا ابهلوق )2 مهفاذ مزالل اءافتنا نماناقهلصا ءافتنا

 ةقفا ومال نكل ةقفاوم رهظاىا (قفواىناثلابفهاوق )ىلال دس بونرتلا عمو ىسد> بيئرتلا

 كانعاتةق>امىلا رظناذ ق.ءاك ثلاثلان ود لاكشالا لكى لع قداصلا ىناثلا مومعل هعز ىلع

 نكلهلوق)ةَقفا 0
 ةلكلاقن ( 3 هقيبطت نكع
 هعقوه ىق سل كا 5

 دودولا كلاعإ ءاذ1ناو موزالا ءافد مائءم نال نيبريعالو

 اهنم سدحلاب لصحم ىتلا تامدقملا هيلع درءاضياو

 داربناالا يللا ىناثاافيرعتلا ىلعةداراو اهنيهب ىهوةممنتلا

 بفن رعتلاناةش رق رظنلا قيرطب نوكيامموزالاو مازلت سالاب

 ةء.طت نكع نكل « قفوا ىناثلابذ هلوق ) لدءادلل ْ

 ملا م راسن هيودح ثءح نم ملاعلاب علا ناف لوالا ىلع

 فال تامدقملا لماشاذهنا كيلعبهدال ئأصلاب ِِ
 : ص 56 ل.ءفلاب ةقفاوملا هل امو اذه

 صاخلا قفاوال ماعلاو حراشلا ا ىلع لوالا افعل 1 1-0

 00000 لوالال ثم هيصة وتاطزمتلا باب أ د 00 0
 3 00 ل ا ١ ةقفاوملاءاقتلا راجل دقت نم
 ديرب ( هلاقيدصتهلوق ) لوالا ميت باوصلاومالكلا نما 11 هيلا 11
 اة لكلا هلدصق .ءذلا وه قدصلا 1 ل م 3 0 :

 0000 2و نم هبه : 0هصي اماما 0 ب هيام م وم 3 اذ ق 0 3 0 1 0 ا امو الدال
 01 1 ينةنطتلا تادالا ل 0 هك ابو

 00 ا 0 رع كل دز ىءاجامكالوق
 2 ماك الا نم هءىلإ | | اهف اقداص ناك هلوق 0 هريغل ء الثماو

 ءى 0 اح

 او هر اةأالد لطنلالقع كلذوف هءذك زاجولذا 8 قحلا ) الا

 اهيإعلا هياجي ىفدجولاف اهرئاس ىفاماوةيخيلبتلا رومالا ف | 500 3
 نوكيالف بونذلان ع هتمصع ةعطاقلا ةلدالاب تبث هناوه | © نو محا انو ا
 روصت اذا لبق ( لالدتسالا ىلع هفقوتلف هلوق ) انذاك || 7: 1 0 2
 وامسل ع ى 29 وع

 باوجلاو مالكلاقباسنم
 رهاظ ىنعمع ةيقفوالاناوه

 ىلع ةدايز اللذأ ةقفاوملا

 | لوقلا معي ثلاثلا نال
 « نأب » ةلخلاىف قداصتلا دنع حراشاانا قحلاو ىنءال اىلوالاال اياضقنه ساؤملا
 قيدصتلا هللادصق !ع ”ىشىانم تلقناف ( اقيدصت هلوق ) ةيقفواىواستلاو ةقفاوم

 بذكلا دعدناىلا ةراشااذه ( بونذلانع هلوق ) بذكلا ىلع ىبطق ليلد مدع متاق

' 
ْ 

 ْ سحاو رانلا اذه بدير ىلا 3 م ةلاسرلاب هرب

 | اوهساماةيو شل انالخ روهجادنع ةيدمعلا رئابكلا نع نوم<ءااعأ ءاس الا نالرئابكلا نم

 ْ قافتالاب ةيوهسلاو روها دنعزوجي ةيدمعلارئاغصلاو هفالخ راتخلاونورثك الاءزودف

 ( مهناف )



 ه ةئاقأ سك
 اذه انلقول انا هلوصعو لئا-لا طلغدجوىلا ةراشا ( ربخلا روصتزاب هلوق )) ممفاف ْ

 ةهادب هقدص مزليال لوقلاو روصتلانيب طايتراالب ةلاسرلاب هرب ان روصتو قداص ريخلا
 ةهادب مزلل قداص لوسرلا ربخلانم قداصلا اذه انلقول هنا لئا.لادرب تاق نئلف
 قدصوف مالكلانا ىلعظفالا ىلاطلفلا محريربدقتلا كلذ ىلعهناالا قحاذهتاققدصلا
 بدلا طلغ نامبىلا تفتليمل 0ليقنا اذه دعب هركذ اكهناذ ثيحنم ظودملاريخلا
 ىف ناديريهنأب هيجوتلاو تاروصنلاىف لالدتسالا نايرج مدع ىلع ءانب هشسغل اناق
 طلغنعدب صالخالهنا عمديعب مالالدتسالا لع فوقوموهو فاصتالابايكح اي هول
 ىظفللاو ىونءملا نيشاسلا نيطاغلاد>| لاّتحا ىظفالا طاغلا ادهدعب اضيادرفو ظفالاىف

 ناصتالا جايتحاناامهدعبو | هربخ فقوتيف لالدتسالا ىلع فوقوم ربما روصت نأب
 ايرظن مكحلا لءجالناونعلاب || ةلاسرلاب ربألا روصتنال طاغ لكلاو ةطساولاب اضيا

 رعشلانم قدا هناف لمأتف || هنلبام ناونمب ربا روصت معن ايهيدب ربخلا قدص لءجيال
 ( ريغ ناونع هلوق ) || ريخلا قدصيف مالكلا نكل ايءدب هقدص لم لسرلا
 انلوقةهادب ىلع ةينيمهتهاد, ||| ملاعلل ثودحلا توبثنا هريظنو هاذ ثيح نم ل ودملا

 جيجي يسب سسسسيبميسسس

 يضم م | سبل بيسي سببيسب يس بسس

 هلوقوالفالاو ثداحريغتم لك ريغملا ناونع ثيحنمو ىرظنهناذ_ثدحنم لوما
 ىأ هلوقإلهملا ةراشا لمأت معي ىعملا اذه( ضيقنلالاّةحامدعىاهلوق 7 لمأتف ىهيد

 لس( ضشلا لاا ددع سفن ىف لام الا عددا رب ناالامهالا هرك ذ وغليف تابثلا

 كشلا لاوزوه ةءنيقللا | ىلوالاف هيفامهنقو ل املاىتال لاخلا ماعلا ددعؤأسأل|

 وهو نظال لماشلا ىوغالا || ى* لع ومف هلوق ) قباطملا مزجلاب نيقيلا رسشنا
 ركذ ةنيرقن انه ىارملا || ننم ىلالدتسالا للا بجوب هلوق نا ىنخال ( داقتعالا
 ةذاضيقنلا لاقحاو تاشلا مهدنع إءلا ىنمم وهاذهزال مالكلا اذهنع

 هلاوزهمدعف حالطصالا بس هانمم ىفريتمياع'ا ىل املا لاقحالاذا ىونالا كشال فداسع

 عفد ناندنافدب هريسفت مدعيف انلق كلا لاوزب هريسفت ىلوالاف لبق ناف نيم هريسفتف

 انلق ( وغلبف هلوق ) مهفذ ضيقنلا لّقحاو كشلا فدارت نامو نظلا جورخ مهو

 ءانمءناعمديلا تغايالديش ىنمملا اذهنا هعزىلعو ( هيفامهيفوهلوة )انةقحامىلع ونلال

 ىحالطمصاالو ىوغلب سيلهناىلع ءاندعبا اذه انلق ( قباطملا مزحلاب هلوق) ربظا ىنغملا
 فزذومل ىحالطصالا هانعم ربتعي ملل تلق ناف ةيواواالف ىوغللا ىنءمال مزالدنا هتاغ |

 هيبشتلا دارا هنأي عوفدم هنا ىلع هتلادجر حراشلا ىلعالا دربال اذه تلق تابثنا دبق |
 ىحال ( مهدنع علا ىنعموه هلوق )ةغاامملا نه هب مح .رصتا | ىفام ىنمالو نيم>ولاىف |

 ءانعالف نيشرعتا دحانه قيسام ىلع هنم,عا ىنعميف لمع: ادق مهدنع ملازا '



 هس ب ب رس ريس يوب ياا ااااااألالااااباللالااااااااااااااااااااااا
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 رباغتلا زاو>انضرغل ىنكي نكلو مم تاق كانه نيفرعتلا حراشلا قيطدق تلق ناذ

 ا ل ودور تسيل ةيطلا مولعلانا هيف 6 مولعلا رئاس اضياو هلوق ) مهفاف

 هني ةاهاضدال هنا ىلع هناشب ءانتعالاوه ةيلالدتسالا تانشقملا رئاسنبب نم رك ذلاب

 هلوق ) مالك ةباثملا كلتىفسيلف !سولواذه كلذك الو بجولا نايسن زاوجل اهديو

 صيصختلا هجواف كلذك ةيراظالا مولعلا رئاس اضياو || نوكيذا دعمبال (برفالاو
 تايورضلان م هيرقنايب صملادامنا برقالاو تاذلاب || ىفدلوقالةقامىلا ةراغااذه
 نا لاّبام ىلا ةراشا هناكو تابثلا لاك و نيقيلا ةوقىف (| اذه( تاثلالاكونيقيلاةوق
 دسأتلاو نيقيلاقحدفملاىجولا ىلاةدنتسم ةيلقتلا ةلدالا || ديفملاهلوق لاضياانلقاوفربتمم
 مهولا ةيئاشنع هزنملا نافرعلا لامكل مزلتسملا ىهلالا | صتدلهتدافا ( نيقيلاقح
 مهولا هضراعي لقعلاناذ ةفرصل تايلقعلا فال ]باب رانمهريغاماوهيلا ىحوب نمل

 ضرف درخاذه ( رئاوتلاب هلوق ) ردك نع وفصيالف أ ىحاصل ةسسلا لالدتسالا
 مم هلوق ) رئاوتمال رورشم ثيدحلا اذهفالاو ليثقلل نيقيلا ع وعامأا ياست ح ولا

 نعال اهنع رظنلا عطق اا 6 ئئارقلانع رظنلا عطق هدي لبعام يوتا

 القتسم ابس قداصلا ربظادعف هحولاذا لئالدلا ( رتاوتمالهلوق) لالدتسالا

 سيل نورقملا ريخلاو هنمةْش دلاتامولعملا مظعم ةدافتسا | ض رفلا راشعاورتاو!بلس

 00 ربخلانع كفنت نئارقلاناب هجوءدقو كلذك لم نالديل!ةحاحال ليث

 |0007 [راوتلا كح قدفوت )كلذك سلو لئالدلا || رويت رتوا ع ق ءاجالا

 ةهادبلاب هنكل مهقدصب لقعا| رك موق ربخ هنوكىف راوتع سيل منارئاوتممدعف

 . لماع عاجالا ىف رظنلابو رئاودلاف أ ل زمعوهو ل الما

 معوض حو ىف مع ام اذعتلقذا ( سنا | "ام يزور طنا 0 ا تي عن يرارودو

 ةل 1 ىعسيال لا فضصو تاقءكردملاريغ ةلآسدل لقعلا هر ا لا دا

 (رهوج ل قودهاوق )درءبف ططصملاىلع ريغلا لجاماوهل أ! كءبز 0
 امهترياغم ىلع ةغلاو فرعلاو اهتيعب سفنلاوه اذه | ل ل ةدلا اكفنا مدع

 (اذلف ) روطىفنهلك ىلارظنلاب هقدص ليلدل لوسرلان مهنا رعربخ لك مازلتساذا

 قالطانمرصحلاهج وف قبس ضقانب ( غلا سفنالةوقوههلوق ) رهاظب سيل لالدتسالا

  لاشدق ( هل ةلآ ىمساال هلوق 1 زوجيدنا لاق. نا نككو لقعلا ىلع كردملا

 كاردالا تالآ اهناعم كردملا تاذنم جراح سيل ساوحلانا قيس اوف حراشلا دافا

 0 11 1 تلا اوكي ايد اجا 0ك تلال سلا م فك اصلا بلال اتا ردة طواف

 «مزلف )

 ظ

 سي يبس بباب ببن سس ب ب ب ب ب لللماال_ر

 حبحب يحس ييييييييييييييبييبيييي ييسر للسما
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 ا

 ةقطانلا هّسفال ةلآ صخملتا فصو نوك ىف دعب الف صخمشلا ىه اهنع سارا |

 قبس امف لقعلا ىلع كردملا هقالطاىف ح زوجنال هنكل 6 لبق لاق اذلف هلوق ) 0

 دنفملا ريغلا راركتلا نم ارذ>ح هديقل ميول هنا ىلع ءانب ( مومحلا ىلا ةراشا هلوق )

 هلوق ) مءانتلابلوقت نانوالاةديعنم ةقرف ( ةينعسا| هلوق ) دافملا صوصحخلاالو درللال

 ةمهالا لوصمل ضعبلا ىف فالتخالا ةرثك مهيفكي لاش دق ( فالخا ةرثكال ذا
 (ةقتملاهلوق ) ريدتف هسفنىف احح نوكينا بحجيال مهفالخ كسع ناىلعردقلا اذهب

 قابطناب ءالقعلا مكحم نأ | .ر هتف مومعلا ىلا ةراشا امهوحن وا ىلالدتسالا وا
 هلوق ) اهتايعدم ىلع اهتادا .أأ /نوبح قالتحالا ةرثك ىلع ءانب هلوق ) نيفلاخْما قر
 ىلا ةراشا ( اده نال | وسي نإ مهوام ىلع ةينمسلاال ةفسالفلا ضعب ليلد
 تايددعااو تايسدنهلا نم ةقستملا مولعلاىف فالتخا
 تاذىلاةيمولعملا مدعةبسن هده نال ( ضقانتمف هلوق )

 تابهلالاىف رظنلا لبق نه نوكف هتافصو ىلاعت هللا

 نظلا ال اعلا ىننت اما ةقئاطلا هذه لاق نا درب نكل
 نوكيالفدإوق ) اضيا ةلئسملا هذهىف نظاا نوعد. ءهلءاو

 هسفن ىف داسفلا ىفانسال مزلالا ةدافا نا هلع درب 1

 مدعب لوقلاو بتكلا ىف ةعئاش ةيمازل الا بحساو
 اذه ( اديفم رظنلا نوك لبق نافهلوق ) لوقت اهدافا

 اهسفنب لثاقلا نكل ةدافالا سفنال ةدافالاب ملا ىفذ اها

 امم امهركشي ركذملاواهملعب لثاق

 هذه ىف هلوق ) فالتخالا

 اهيلا ريشا ىتلاىا ( ةلئسملا

 مهنا قالا رادع اذه

 هفنو همالع ال هلامحاو

 ىلع ءانب ) 4 هيلع درب

 نيب ددرتان ادب رب هناوهةنع باوجلا نكل تايمازلالا نم ميكس دع حراشلا مالك ر هاظنا

 مدعل ةضراعمال هنالف داسفلاب فارتعالا اما انب لال نوفرتعي اماياو هداسفو هال دةحص |
 سيل هناةل ايوان واطمهيف نالف ةدصلاب ىفارتعالااماو ىعدنام لو صح ىف لاطب الا ىلا جايت> الا
 بهذالوباوجلا متديوةعتلا بناح فارتعا م<ياهيفددر اذا ىتلاةيما زلالا ميسنلا ربا
 مكعز ىلعديشنالنادنم مزليالو اندنعةداذالا مدعوداسفلاب فرتعنانا اولوقبنا مهلنا كيلع

 هيلعلوقت لاش (لوقتهلوق ) هدرواام سدل هناف هيفربدتلا نسحاز مازلالا تبثو ضةاننالف
 هدافالايإءلاوهو نيركتملادحا تيليلدلا اًذهبف ( امامه ركب ركنملاو هلوق ) بذك ىا |

 ج ورخال ىتلاتاذلا نم دارملا ناب بيحتناانلو لصتملا فصولا ىلع ةلآلا قالطا مزاف |

 , نا وهو قبس ام لوصحم
 , ةرثكل 1.7 ال تايهلالا

 / توبثلا ىلعقحلا لهانيبو

 ١ اضيا هلوق ) مهفاف ىطقلا

 | هلوق )اهريغىف معاغداك ىا
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 تناكو ا ءانعملاش ناهلعل (رخآ هيحوت انههو هلوق ب مهفافاضيا اب لاق نمد: لاق ىذلا
 نالطب اما كلذك موزامو طب ؛ مزاللا ن .كل نيلعلا دحا ام قلعتل رظنلل ةحاث' ةدافالا
 نكل اهسفن ىننب هبجوتلا اذهف رودلا ىلا وا فالخلا عوقو مدع ىلا هتيدأتاف مزاللا
 ةيزعسلاناوه انهه عضوتلاو ( 4 ةياكلاةيضقلا نال هلوق ) عنملا ضرءه ىف ةمزالملا
 باخيالاب اناوقىف احدق ةهبشلا هذه اودروا رظنلا ةدافا بابف ىلكلا بلسلاب ةلئاقلا

 000 || 1) ملقلا ةيأل نكل رخآ هنجوت انهحو || ناريدقت لصق هيف ىلعلا
 نال كلذ ورظنلا ةدافاب رظنلا ةداذفاتارثاىا( رظنلابرظنلا || نه ىلالا قشلا مزتلن
 ماكحا ىلع هلتشم ديفم رظن لكانل وق ىنعا ةياكلا ةيضقلا تابثا انيلع مزل مه ديدر“
 كلذ كح تابث صوص#غلارظنلاب ةيلكلا تايثاف امتامزح ] ىف ةجردنملا ةيصخشلا
 ملا هن دافتسام هللا تالا ىئدم لاش دقو 4 سفن نصوصا ةسقط ىلكلا باحيالا

 للخالو ىلا سفن نم مكحلاب ملا ةدافتسا مزاللاف هد نا درب الف ءانررق ام ىلع
 هيلا تفتاي ملو دصاقملا حرشىف حراشلا هشز دقو هيف ىلكلا تالا 0
 تيس ا 5 باجي 1

 ةاا ا ااا ل -جح ةنضقل 0 َّق 3

 رظنب تبهدق ىرظنلاو هلوق ) رودلا ل_صاح وه. للخالودل مهفاف 0 ا يب طظاا .- هه 35 1 3

 ةيرورض ةيصخشلاو ةيرظن ةيلكلا نوكي نا زوجو
 اهيف لومحلا ةيرظن مزال ةيلكلا ناونمب ذخؤت مل ذا

 رظن هنا ثيح نه رظناا اذه مكح تارثا ماللاف اضيا

 وه اده هدف لاخالو هناذ صوص + ثم 2 نه همك

 قيدصتلا نا هبف ( 4 هنف

 دافتسي ال ةممكحلا ةسنلاب

 لد قب اهنا ناين
 نم لك و تاروصتلا

 نه بدتكي ال نيفنصلا
 هيفنامنالف سولو رخآلا

 هلوق)مهفاف رومالا بيبرل

 هرسف ( ”ىشلا فقوت ىا

 2002 تتتتةةةةتةتة ةةةكككالل”ك ” “7 تارثالا وهنا مسا نال هب

 ( ماليال ) هلوق ) هتركو هلصاحلب رودب سيل وهو هسفنب ”ىثلا تايثا هل امىذلا
 مزاتستالرظنلاةدافا باب ىفه» لوقن ىذلا ىلكلا باالاةيرظن ناهلصاح ) ادق ىرظنلاو

 لخد ناونءللناك اذاامفاده( عا د>ؤ:ملاذا هلوق) مهفاف هيف ةجردنمةيصع لك ةيررظن

 لوالامضب( تافار>هلوق )لوالاانههظلاو طةفروسلا ةادانم *ى< دةولومح اةيرظن ىف

 - تايلالد:-الاىفاك نيتك رحلابال ىنعي ( هجوتلا لوابلوق )حالا ىفاذكت اعوضوملا ىنمع
 © ببسلا قلطم ىلا جاتحمال هلوق ) ناب جايتحا ريغ نم هلوقو اهادعام هيف لخدبف

 6 ىنعي )

 0 تافارخ كنع عدف ماقملا ادهى قملا 00

 ريغ نه لوق نا ىلوالا ( ركفلا ىلا جامتحاريغنمهلوق )

 ىلاجاتحال هجونل| لواب لص امنال ببسلا ىلا جايتحا
 هيحوالا لوآلا ريسفت هلعحو بدسلا قلطم
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 | قاحلا و( لا مناليالالوق وق : )راسا امهدعاسي1ناورش ةامملاب دل قلطم والقملاادعام ني

 ميقتلاو ةثلثلا ريغ ةيبيساوربتعي و با.سالا عت ىف اوضقتس لع .اشلانانم قبسامل,هودنا ظ

 | راشاتامدقملا ىف رظنل ا ىهاهف هنرشابمو تاق دصتل ا نم لقعلا بد-نم لصحاملوهاع'اانهه

 البهنملصحاموحراشلاهيلا ظ
 ىرورض وهف هلوق ) هفرعتس حراشلا ريرقت مئاليال
 ا يع ولا 00 ربرقثوصملاةرابعنمرهاظلا(هآ ملاك |

 نيفرطلاوا تافتلالا ىلع | رسال ناسالاةرشابع لسا ىمعىباستكالاةلا
 حدقبالس دحلاواةبرجتلاوا ١١ رودقملا تافتلالا لع فقوتروكذملا لاثملانا هيلع

 ياام اب لوس ظ علا ضءلاح نوكينامزليهناو رودقملا نيفرطلاروصتو
 لصاخلا قيدصتلاىلاسايقلاب || ىفامىلوالاذ المهم تايسدحلاو تاس رجتلاك لقءلابتباثلا

 ىههيفةرشابملا اذاةعلانه [ لواالرظنلا طسوتمدع ةهادبلا هذهنا نمحورمشا!ضعب

 تامدقملاىف عقاولا بييرتلا [/ناذدارتمامهوىلالالتسالاو ىسكل لبا ىرورضااوهحوتلا

 معا هللاو لاقملا مهف كيلعف أ ظ علا نعةرابعام ةلك ( ءآهايصم نوكيالاعرسشو هلوق )

 وهف هلوق ) لاخلا ةقيقح 1 لكانوكم مزايالف ثداحلا ماسقا نم مسقدنا 11

 الب لصاح ىا 6 ىرورض | كابالا هضعب نا درب نكلايرورض بحاول 'ةقيق

 ناسالا رخاع رفع سك | و ىهامإ تالةرودقءريغروما لعاهفقوتلريسفتل 0

 ىف يرورضا! نا هللوت ) | .ىتكلاىف حراتلاهح رانك كيسا
 . غلادربملوقو مناناق(ةلباقم || ىفأ ىلع فيرعتلا ل-ح حراشلا نا هباوجو هل ميسقلا |

 أ ىبرحمااولاثملا ىفةرشايمالذا ظ ةردقلا لالقتساىف ىلع هلج ضعبلا كلذو ةردقلالخد

 3ك ,اقمىف لاق دقو هلوق ر اهيلوم وه ةهجو لكاو
 اماو تامدقملا بيتر ثم دعاف ظ قيدصتلاءلا ىف مالكلا نا ىلاريشي ( هارسفنو ىلالدتسالا ٠

 ظ

 أ

 ١

 ا

 0 ااا م جس م سل ل

 هنالف نرخآلا ىلا رظنلاب || ضقانتاادجو ( ضقانتالدنارهظفدلوق) هنمنامسقامهناو
 تالا دام لفارس لساحلال لالعح 0 الاةلباقم ىفىرو رمل ل

 نوكل ةيواوالا نعالضف هيف صال( ىلوالانهل وق )هم ذك لسيما 77
 رياغت مهف نع زجستلا ىلع ىنبف ةيفاك نيظفللا ةرياغهنانهلاشاموح اونل نيمسقلا ىف نيمكحلا

 تئءشناذلاو || ذه ىلعدحالا ههجو فكم 1لاثملاةع دعلا لح اركب نا ىرمعل ونيم و هفملا

 ( ةردقلا لالقتسايفن ىلع هلوق ) لالضلا قيرط كلساذ تئشزاو لاحرلا نيعيرظناف |

 (قشبلا) 46 (لايخ )
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 ارودقملصاحلا ملا نوكيالنا علو اهلخ دان مدن أووضر اوعوةنبعم ,ناسذالا لعب صتخ

 ادار ليصغلا ةرودقم ريغ نوكي ساسحالا ريغ ىلع اهفةوث رب دقت ىلع تايسحلاؤ انل
 ءىث لع تارودقلا فق ونا كيلع نحال نكل لخ ديف
 000 ا ماذا عيجص هيج وتلاف ةرعاشالا بهذه ىلع ايسدابعلا لاعفا ىفاكانل
 ا لاو هاا تلا يسن || هيلعلدباك ىسكلا اح رساب
 ىلالدتسالا لباشام مسقلا و ىباستكالا لباقام لصاخلا راصبالاك هلوق
 سدقو ءادتنا ضقانتلا ليي فيك ىرعش تيلواذه ىحالاك رايتخالاو دصقلاب
 لءج ةيادبلا بحاصو بابسالابالا نوكيال لعلانا تايكقالا اول قدحلا و
 بابسالا قاطم مسق مث بابسالا ةرشابع نوكيام ىسكلا نحناع لزعمع نيرخآتملا
 ىلا لقملا رظن نعا صاخ ببسب وهام مسق مث ةثنث ىلل 'ىشلا مسق ناكفهلوق )هيف
 ةرشابملا بابسالا مهسقملا سيلف لالدتسالاو ىرورضلا ةيميسقلا ( عا هنم امس#
 ةرشامملا بيسب الصاح لقعلا رظني لصاحلا ن ل ةيمسقلاو ةملابملا ىف
 اي ءاثألاو مقا ليب نوكينا زوجحث سول و ضقانةيف َ هلوق 2 ضقانتو اهيفاشا

 رشابملابيسلا نم هحو نه عا لقعلار ظن نوكف هحو نم ب مالكىفف . 2
 درب ,منالصا ضقانت الو ,عالاب المال ع مسقملاو 0 تايسعت ةياديلا

 تاسرمتلاو تايسدحلاب رصحلا عنم ىناثلا ميسقتلا ىلع || 6 ثداحلا علا قلطم
 000000 نودي لصاحلا قمع ىرورضلا نوكير طز || سيت كلوق صاخ ببسبام لوإب هلوقل اريهت ركف ريغنم هلوق لمح ىلا جاتعف | مسد باسألا قام
 00 لا عج سراب ايدل || دال باسل نسا قلعتي ملام .هناب هعفد ىلا جاتمف ( اا دم ل 0 6
 نادحولاو ةيردهلاو سدا 00 1 3

 « هلوق ىناثلامسقتلاوف مسقملانوك طسولوىنعي ( غلا ا اس
ذلا مسقملا نيب تسلا زوجمف ةرشابملاب : انسالا

لج نم قلاماسقالاو رشابملاب,كاوه ى
 اهت

 هلوق ) اهمدعو ةرشابلاب هديقتنع رظنلا عطقمم لقعلابىا ( ,عالإب لصاحلا وهدلوق ١
 © لا نودب لصاحلا ىنممب هلوق ) ىنحالاك ظلا فالخ هلاةامنكل ( الصا ضقاننالف

 ةرشابملاو بسكلا نودب لصاحلا وهذا هانعم لصا نم عونلا اذه مزاوانم اذه

 )لع )

 ىرارطضالا نعم لعل وح تارسللاج رخا نم دنعريسف:1انال ”ىدثب سيل هيجوتل اذه ليق ّْ
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 أ ىزجلاررقتلا ةدكااب داربزا نكك لبق ( ةدكلا صيصختزا الا*هلوق ) تفىعأم ىلع

 انلوق نا هيف نكل نظلا هتدافا راعشا دوصقملاف انايثا وا ناك ايفن مولعملا ”ىشلابو

 فالكل هماهيا مدعو ءزاجناعم ىنعملا اذهىف رهظا نظلا بابسا نم الا سيل ماهلالاو

 ا ملاءلاق نانمعنمالف قطنملا نود ىوحملا سنجلا دارملا (سانحالانم هلوق) دوصقملا

 ' هلوق )هم وهفم نه اد 0 وكف( كرتشملار دقالدل 0 زفهلوقديلعل دب ائناسنالا |
 0 ا

 7 وهام ىلع حرام نا ٍج
 0 ظ 1 : 0 .رعاشل تكتمل يع انهن

 عونلابةىسجلا مدقفداولا ل اعلا فد ها اوعي ااا نأ أوفرعي نا دبع ْ
 هءاكفهلوق ) دوصقملا فال ماماو كاردتساهمفو رهاظلا

 لميا هلوق ):لمأتف انهه ةنضص ريغ نراك ةلك (حلادارا

 فيرعتلانم سيلو ةيمستلا هجوولا راشا( مئاصلا هب ظ

 ملاع لاش اء لاب هلوق ) كاردتسالا مزاي الاو روهشملا وهاك وه اك

 - هىلاعت هللاىوسامدارملاناىلاةراثا ماسحالا |

 مسا ملاعلانا ىلاو ملاعلانم لب ملاعب سيل ديزف

 2 هنا ال اهلك ىلعو اهنه لك ىلع قاطبف اهنيب كرتشملا

 روهشملا ( عونلاب نكل هلوق ) هعج مصدامل الاو لككلل

 اوزوح ىح نينحلاب ة ةعدق ةيرصنعلا ةمعولاروصلانأ

 0 هنكل الثم راثلا ثول
 0 ا ا ا عى 7

 9 0 7 0 عونلاب ةعدقلا ديلاوملا ةح ماى ةعبرالا تايقطسالا

 00 ا | ماو )ىفاسالاعونلا دازاوأ اذه ىلآ كاه راشلا 0.
 اا 44 عا نيعب سمل هنأ ا 58 5 3 3 ع

 لل كناح خانت وفا ها رتحا ةفاضالابهديق نكملاوانيعلا مايقىا( خلاهمانق ىنعمو |

 00 مهدنع لولا ىلع قددي فيرءتلاادهنا قحال م هنادن ىلاعت همامق نع ٌْ

 ذهل ع 5 .

 ىلع دفلك - ةض وصخ

 ْ سنجاب ةيعونلا مدق بحوب

 ا 1+ ىلوالاعوننال 0

 مدع ىلع تروا تدثل ا

 ةمدقلا هلوق ) هعافدا

 نان الا عونك 6 عودلاب
 دا أ وأ هلك ) مهعز ىلع

 ىنمي ( غلا ىفاضالا عونا
 رصانعلا تاءعون سنح نا

 ةيعولا قلطمه وهو
 ىفاضا عون ةيرمصنءلا

 نيعب سيل هناروهشم اوربرسلاكدب تا ضرعونيعنمبكرملا |

 ةئرهلاو رهاوجلا كلت نم بك رملااماو ةهبشالب اهيلع فيرعتلا قدصيف صوصعضو
 هباوج ىلع دروف فيرءالاىف ربتعم دو>ولاو هتزجمدعل مهدنع هل دوجوالفةيعاقجالا |

 اهمافةيققحلا ,ةدحولا فيرعتلاىفريتعملا ناب باحاف هيفلاخلاضرعلاو رهولانميك رملا

 ةيريرسلاةعمتجلا رهاوجلاحر هدانا كيلع ىنمنالو امهنم بك رملاىف ةققحم* تسيل

 كلدكحح ىه ثيح نم اهيلع فيرعتلا قدصي ةدوجوه ةئيهلا نع رظنلا مطق عه

 ا
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 ةمعلا ةطقنلا ىفوا ةيصخلا ةدحواا سفن ىف اما اهنالاهل ةيقيقح ةدحوالو

 دحاولا ىنمهىف ظفللا اذهلامعتساو هعضومىف نيب اكالا سد 1 معلا قرافملا ىفوا

 هدوحو وه هلوق ) صاخش الل س سد دل تافب رعتلانأ هيلعدرب هدورو م سول ةصخألا

 هنال عو_ضوملاب الا منيا دو>ولاب هفاصتا نا دارملا هيلع لق 2 عا هعوطوه ىف

 هسفنىف ضرعلا دوحو ناوه ةرابعانم مهفنملا نا هيف نكأ مسجلا فالخ هللع نم
 رباغتلاو ربافتامهنيبف هزيحىفو هسفنىف مسجلا دوجو اماو دحاودعوضوم ىف هدوجوو

 بئاحىف داحتالا ربتمينا بجوف زيملاىف هلوصحو هدوجو نيبوهامنأ مسجلا بناح ىف
 ضرعلا ىف تلق نافذ فقاوملا حرش نمههإةنامدروفهعوضو ا هلوصح وهدوجو نيباضيا ضرعلا
 هدو>و ثلث تارايتعا

 عصيذا '”ىشب سيلو ه.دمابقو عوضوملاف هدو>و نيع ص رنا م 8 ُ

 ريغهسفن ىف'ىث توب ناكماو مس اي ماقفهسفن فدحو لاق نا قيسف قودوج وو عومولا

 ا

 لبرخآ امماسلا ىا ( هعوضومىف هدو>ووهدهلوق )

 َ 3 : هذ ودد 0
 فقاوأ ا حرشف اذك ناتوبثلا دمعي ف يكف ءريغل هتورث ناكما 0 1 3 00 : 0
 ضورفملا دعبل ا ىنوع ( قمعلاو ضرءااولوظل!ىنعادلوق )ب 5 0 34

 كا 1 ا : امصفتلا اع

 | عطاقالانابدرو (داعبالا عطاقت قبل هلوق زلاثل ان وامنان و الوا 2 3 1
 7 ادهىلعف عوضوملاعضومزبملا

 وقبثااثامهدحا بنج عضوي وزانثا فات نابةعب راب ققحي

 أ رامظفل ن 0 و0 58 5 3 م)عيارهيلع ىفىاثلا نيعلوالا رابثعالا "| | 1 ناك نأ و( -الطضالا !!انتحارتل وق زمياردمل
 اقباطم ىا(اضرفالوهلوق )فقاوملاىف ةواك ةغللاو ظفالا ىلا قل 9 1

 | اورو ندلوق) 'ىثلكض رف لقال ف الاد عقاد أ داو ور عت مالو أ ب مل 1 .٠
 اجو تنام ربص« دوصقملا ناب همؤد نك 0

 ناحراشلا مالك ىنعم نوكي

 ريمضلا مح م؟ غلا عبار هيلع
 (لاشالا ناكناوهلوق) ىخالاك هيضتق لكلا ىفعط اًقتازاثل ا الام6هدحان وكينأ 5-0

 عازتلا وهوالما مسإلا هل عضو اهف بيكرتلا ىنكيله هناىف عازتلا ل اماذا ( غلا ايظفل
 نيعت لبقنم حالطصالا لاةحا دسنا الث كلذإوا ىنعملا اذهل عضو له مسجلانا ىف

 عوجر وه هيف عقو امزا نظ د ( ا فقاوملا ىف مقو اك هلوق ) ةالا ىلا عوجرلا

 هابتشالا عفريدصقملا كلذ رخآو حرشلا ىف لاّتحا اذه نكل حالطصالا ىلا عاقل

 كاردا ناوه ىمهولا نيبو هنيب قرفلا 6( 4 اضرفالو هلوق ) فصملا دنع نثملا ن

 فالح سما قاعت نم عناملا رغصلا ةياغ دنع فقةيف سهلا ةطاسوب وه اعإ ا

 لق ( 3 ىد لك ضرف لةءالف هلوق ) هداز هجاو> ىئاو>ىف اذك لقعلا ضرف

 00 بذك ال نكل اك رتشم صخشلا ضرف هل سيل هنا ىربالا بذاك لوقلا اذه

 ( عانت )



 هه غ5 قمح

 ْ ضرفلابوهاعاهتورث ةيلكلا م زايالو قباط «ريعاض رف ص كلا ءاارتشا ص رف لقال نا ىف عازتال

 ١ هلوق)هسفندنم عم ْض رف صحم شلا ىف ةكرشااعوقو نهموهفم لا سفن عنع النا ىنمع قباطملا

 ءزح لاعحاذا عنملاعفد هيفاشنالو اضيا طابضنالا راءتعا رب دكت ىلع دراواذ» ( عالاقل

 هلوقإ هنافءازجالاعيح ثودح نيم إف ماةتادرحناوةروصلاو ىلو.هلاكتوبكامواعمريغ

 ىرجا(غاةمولعملا هنازحاهلوق )) مسا ىف بكرم ا رصح نم ق.سام ىلع لاؤس ( اضياو

 ضرغىفانب هنود ىلع لدلدلا لديال ءزج لاتحا لاقنال
 دو>واضياوهنازحا عيمج ملاعاا| ثودح نايبوهو فنصملا

 هيلاتفتلي ملإف لمت نيدرحم نيرهو> نمبكل رهو>

 هتودح نام ضرغلا لوقناءال مسجلا ىف بكرملا رصحو

 هيفانبال لمتعلا ثود> ناين مدعو ةمواعملاهنازجاعيم
 سفن فال دح اهيا ابهى ملامتادرحماىف بكرملالاّتحاو

 هلوق هلا تفتليملاذهلفا ذب لئاق سانا ارثك !نافتادرخلا
 طخلا قاط»ناكناواذه مزاللانالمقتسمىا( لعفلابط+
 ىمانالا ىف روص>اعاكلذوهل وق ةيقيقحل اًةيركل !ىفان لعفلا

 دعباممرثك | دادعالا بتا م ميج نأب مزاج لقعلا ناهياع درب

 تاقلغت ندرتك اىلاعت 1 يا اذكو اهنم ةرشعلا

 لك نادحولا اذهل صاح 6 ىناثلا هحولا هلوق )) هتردق
 ةنكملا تاقارتفالا دحو»نا هلف ىلاهتهنلا رودقم نكمت

 ىزنال ءزحدحاو قرتفم لكذئنيح ةيهانتم ريغواو
 هءلع ىلاعت هتردق مزل ىرخا ةرم هقارتفا نكماولذا

 ء(نضركانل نكي لف ةدوجوملا تاقارتفالا تم لخدف

 اذه ىلعو ىعدملا ثي' هقارتفا نكع ملناو ادحاو اقرتفم

 (ةطقتلا توت لعداوق) حرا.شلا ضارتعا دربال ريدقتا

 ةطقنالفةركلا فل ءفلابطخ الو طخلا ةيانةطقنلا تاقنا
 || اميإ ىف [ 50١" اين 5 ام © هما ه٠ ع [|«“*

 نع دوا راب ناف ةقعلا ةاوهم ةيضقلا كل: تاق

 ىف ايس ايةهمالك حراشلا هيلع

 ثودح ىدملانا هأ وق نه

 تانكسملا نه هدو>وت دام

 ضاسعالاو زي !نايعالاوهو

 ق.-اماضيانوكينادءمالو

 تاوم-ل|نمحراما!لوق نم

 هيلع امو ضرالاو اه.فامو
 امءاز>الا نمذا هيلا ةراشا

 ضرالاىفامو تاو! | ىلع
 ةدهاشملاب انل مولعملانكل
 امهفلاخ ند ردح ذاموه

 موفاف ةقسو الب امهئلاخ

 نا © غالعفااب ط+هلوق )

 هةساعاذا لعفلاب طخال لق

 دحاولا اهتم ةعطقن

 رثك اةسامملا ءاز>الانا عم

 لصافلا انلق دحاو نم

 ريغو ساما علطسلا نيب
 مهفاف لعفلاب طخ سال

 ههوزل 6 مقتامىاداوق (

 ةلفغازه ( غاديلءدربهلوق ) مهفاف فااعاازاحءازح الاب هتساعاذاو نيئزح هتساعاذا

 فعضلا هحويف حراشلا هيلا راشاك لعفلاب ءازجانم مسجلا هكرن ىلع ىنب» مهمالكن ع

 قيبطتلا زاوإ هنءهناصةنورخ الا ىلع ءازجالا ىهانتالب نيفصتملادحا ةدايز روصتساله

 نكل( حراشلاضارتعا درءالداوق ) تافاذالاو تايرابتءالا فال ذئنبح ىهانتملاريغاا
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 مس عناملةعفداهع وقو عانتما ىفانسال ةياهللا ريعىلا تاقارتفالا ناكما نا وهورخأآ هجوبدرب

  ىفديالف قيبطتل!ناهريب لطايوهو دوجولا ىف ةيهانتمريغرهاوج عامجا همازلتسال عقاولا
 6( ىطو خلا مس اهلوق)ل مهفافةياابقتسا ةيهانتم ريغةنم زا نم ةيهاناملا ريغلا تاقارتفالا عوقو

 امهدحال ناصطسوإ مسج وه

 رشح ىفنوهلوق)زكرملا اذكو طخالب ةطقن ىطو رغم ا مسجلا

 ىئملاهلوة)ىلوالارارقسا هءفاننفةرخ ًآلاىف هنالداسح الا

 بتكلاىفةر وك ذملااهماودةلدا( تاوملاةكرح ماوداملع

 َح راشلأ لما وىسدنهلالصالا ىلعة ينم ريغةلوادتملاةيمكسحلا

 6 فيرعتلا ماه ندوه ليقهلوق )هيلع ىنتب ليلد ىلععلطا
 "كم لكو نكم٠!نعةرابع ىهذاامةماكب اهحورخنامااللبقو
 رهظالاوها وة )اهجارخا حدي الف ضاىعااهنالاماو ثدع

 ضارعالان ا دي_ علا حرش ىف ر 5 ذ(غاناوك الا ادعامزا

 رهوج نمرثك الا باتصال سيلا سا دا ئدس ايسر
 هذموا حراشلاى أ رباتكلا ىفاملءاونيملكت  ادنعدحاو
 لدتستنا كلو« خااهضءبف ضارءالاامادل وق )مم ضعب

 صاخ كلسم هنكل ضرعلا قلطمءاق مدعنم“ىجعساع
 داحنا ىلادصقلاذا(ةرورضلاباثداح نوكيهلوق )ىرعشالل
 دصقلامدقت ن وكي نازاوج هيلع ضرتءاوةهيد عنمدوجوملا

 هناىف دو>ولا ىلع داحالا مدقتك داحيالا ىلع لماكلا

 دوجولل دتنراقم زول“ نامزلا بسحال تاذلا بسحب

 هلوق)هلبةهدوحو دوح وا اداحياىلادصةلاوهلالاوانامز
 تاق ناذرغس* ىا( محدق مىدقلا بحوملا ىلادنتسملاو

 مزايالف ةياهن ىلا ال ةبقاعتم طورسشب دنتسينا نازو<ي
 لاقبنا دري من 'ىحساكقيبطتلا ناهرب هلطس تلقدمدق

 ثداح مدعكىدعرعأب دنتسملا مدقلا طرتثينا زوي
 ك4 ةلاودل دنتسملا لاز ثداحلا كلذدو>و دنءو الثم

 | ليقول( 00 3 6 1 00 0 دبرجتلا ا 5

 نوكبفالاو ةكرخرخ ا زيحىفرخآ نوكب اقوبسماكناف | نمر وكذملاو عوقولاناكما
 « دريل » هلوق) امزهو نعولختال ناوكاالا نيبو اهني قرف نكل ءارقتسالاب تبئام

 ةكرح قلطمنا وه دحض وت 2 عادرب هل وق )مهفاذتابقاعتل البق ى اة, -نلاب ىا(ةياهن اال

 6( كفا ) ظ

 طح وهو ةدحاو ةياهن

 رخ الانيبوهنيب كرتشمرودم

 ىهو ىرخا ةياهن هلىذلا
 قدلا 5 رملاو مسار ف ةطقن
 ةياغىؤفةطقنلفسلا ةهحوه

 قةدوحوم دددملا نعدميلا

 هلوقإلاهب ةمئاق ضرالا نم
 لوق لبق( غاحراشل'لهاو
 فاطع 2 ريثكو حراشلا

 لا ىلو.ولا تابثا هلوق ىلع
 وهس ةسددنهلا ةظفلو

 ةظفل عقو» مقو فير وا

 كيلع به دالو ةفسافلا

 توم دعب بكتر اما هنا

 لصا ىلع ىنتبب ليادال نا
 مدعذأ اذهدإ ىلاو ىمدنه

 هلوق)مدعلا ليلدب سيلا

 نوكيف ( ضرع اهئالاماو
 مدقال الوانتم فررعتا

 ىناملءاوهلوق ر ثداحلاو
 ام لاب دق ( غلاباتكلا
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 بجحوب ىوق صخم* دوجووهو عناممدعب طورشموالثم ءامْا لصاىلع يدق كلفلا
 مدعةلعنأب هنع بيحأو ةكرحلا تلاز صحمشلا كلذ ثدحاذاذاضرف ةكرحلا نعهكاسما
 ناهرب مكحنب>اولاىلادو> ولا للع ءاهتناب> وال هدوج و ةلعمدع ررش ام ىلع صحمشلا

 سيل تامدعلا للع ىصقانال لاوزال لباقلا ريغلا مدعلا ىلا مدعلا للعءاهتا بح و قيبطتلا

 هتلع ققحم عانتمال لاوزال عناملا كلذ مدع لبق رف تادوحولا للع ىصقا مدعالا

 ىلع بجوملا ةدنتسملا ةكرحلا ترق-اف روكذملا صحمشلا دوجو نكي لف ىلوالا |

 يعادل ل رنا | هيلعدرب( لا نانوك ةكرحلاهلوق) ثودحلانآ لاؤس دربال
 1 0 ١ مزا كلاثلا ن آلاىفرخآ ىلا لقتناو ناكءىف ثدحامنا

 د0 وا, ا نإ ) نان ناكمىف لوانوك ةكرحلاناقحلاو تاذلاب نازاتغإلف كا 1 1 نوصل : 07 ظ اممنوكسلاو ةكرحلا نمزج ىناثلان آلا ىف هنوك نوكينا
 تهو دبل («نوح 7 3 1 3

 37002003 || ناوك الادد < دع طانهول وا نام قالا 00
 للسلم نأ ةساغا ةئودحب ا ضل

 ا يلا نأ نلا اد لاكشا ا ضيا هضف اهئاقر لوةلاىلعاماوت ان الا بس
 نم هزلا ءازحإ 4 يل ل ل ا يل

 دنع ةيرابعالا .رومالا || مفو مزلسنالءزاوج تاقناف(لاوزرلا رتاج والا
 قيلطتلا ناهرب لطرالو | دش عنا ناو تلم نوكيا

 ا ةلاليلاا انتم هلوث) دوصقملا م هلو اةلطممدعلا قام مدقلانآل مدعلا

 2 0 ١ " || درحلا نأب لالدتسالاو ( نابعالا راص#الع لئلدال
 0 تاءدعاعإإ تامدع , 5

 94 نا لا زايفرخآآ ديقشهنع زاتهف درتلا ىف ىلاعت ىرابلاهك راشي

 امث اذه مزايالو تايلعافلا ةيباسلا اهس ضراوعلاب كارتشالاذا ”ىشب سدل بيكرتلا
 / وهاكىدع نيعتب زاتع ناز وج هنا ىلع بيك رتلا مزلتسيال

 0 ا يلا ل مزايالف نيملكتملا بهذ
 لاؤسدر.ل هلوق لالشلا افن ٌقبسامامهكلذك امفنةلدان اك ( ةمائ ريع تادرحلا

 هجاردنال( حاثودحلانآ نوكينا زاجلالاو هيفنبحي هيلع ليلدالا» لاقبام اهنمو |
 نا د نكل نوكلاف ةطسفس لاو اهارئال ةقهاش لابج انترضحي
 لوانوكةلوق )ةكرذا نمزج ىناثلان آلاىف رخآآ ىلا لقتناف ناكم ىف ثدح مسج ىف نوكسلا |

 6 غلالوا ناكمىفهلوق ) انك اسالواكر حمم ثودهلانآ ىف مسجلا نوكيالناهءلع درب (غلا |

 هدعبوادو>ولا لبقناكءاوس ىا(اةلطم مدعلا ىفان هلوق ) ىنمالاكدقلا فذح باوصلا |
 بجوملا ىلااهدانتساب اهمادعا تعنتمااذا ىلاعت هنافصدربالو زاو+اوا عوقولا لبسىلع |

 اقبس مداح ا ىلا ىلاعتهدصق قبس ضرف نكميىف مدءاازاوج عممدقلا عاقتج اعنتم الهنا هيف نكل |

 نكي نا هيلعدريف ةهاملاىفكارتشالا : ىلع ةوالعدنا ظاا( اى دعيت هلوق_ )ايئاذ |

 لاقأ اذه مهفاذ هيف نحن



 1 زم

 ىجاولا ني.تلاب اهصاصتخاب لوقلا ىلا ءاهعلالاو الكواشا تادرحلانم ةبجاولا راثآلا
 بيت رتلا ىف نسحالا لاقبال4 باحصوهلوقل مهفاف دوجولا ف تايمدعللرثاالذا ”ىدثب نسي
 هل مياست ةوالعلاو ىننلابوجو عن دنس باوهان ال ىباستلا لبق ىبنملا باوجلا ركنا
 كلفلا ثودحل ل يلد ةكرطاثودح (لءلدضعبلا ثودخل هلوق ل هنسح ىلع بيئرتلاف

 سقف هلكش ثودهل وهو

 هيلعدرب هلو 2( هريغ هءلع

 لوق لاق.نا نكع « غلا
 مدق روصتالف حراشلا

 لك ثودح مه قلطملا

 لا : ةراشا, :تاسؤدلا نم
 لك ناك الداوه لياد

 ناك ريغلاب اقوبسم دحاو

 درفهنع دشال ثر لا

 لشئانب نيل هظاموكلذك
 مزاو ةاناسلا مطقلاذ هدف

 دوحوملا قلطملا ثودح

 اذهال درالف هنضهف

 مزاتسيالموزلملاءافتناو لوا دإل موزامليادلانأب باجيو
 عونم سعالا سفنىف ليلدلا مدعنا ىلع مزاللا ءافتلا

 مواعمةةهاشلا لالا روضح مدعو ديشال كدنعهمدعو

 (ضارىعالا ثودحهلوق ) هيلعليادال هناءال ةهيدبلاب

 ا ملا كود ضانعالا راس  ثودح ىا
 «قاطملامدق روصتءالفهلوق ) لوادمرخآلا ةراودخلاو

 ةيادب هل ىف ز> لكن مضىف دحوب اك قاطملانا هيلعدرب

 عيج نمضىفدجوب كلذك يكح ةيثيللا كلت نم ذخأف

 ةلاعساالو اهمكح اضياذخ أ نفاهل ةياسال ىتلا تايئزجلا
 اضياو تايثيحلا بسحن تالباقتلاب قاطملا فاصتا ىف

 ىهانتلا مدعب نانا مهن فصوبالنا مزاه رك ذام دول

 ناهرب ىلع ءانب تايمز ىهانت,_باجينا بوصالاو
 مالكلانالرك ذلايهص+ 6 مسجلا هلذدي هلوقإل قيبطتلا
 هلوق ) رهوجلاوا مسملا هلغشيام وهفالاو ماسجالا ىف

 تلق ناف ( ملاعلا ةلج نم ناكل دوحولا زئاح ناكول
 هدوحو زوجا ةفصلاو تاذلا عوج اذك وةفصلا

 مياست نم هيفامل انرضيال اذه تلق ملاعلا ةلجع نم اسيلو

 لاقينا هيلع درب نكل نابملا زئالايف انمالكو ىعدملا
 اذوخو تب ىذلا ملاعلا ةلجنم نوكيالنا زوجي || زلا بجولا تاذلا

 ثدحلالجودل أدبمو ملاعلا كلذإ امدح لصيف هئودحو | نامي مالعالا نا
 «ىلع»  دارملانانم لاش امو هلدجوالام ريسفتلا اذهف اهلج ىف ةدافاال صاحمشالا

 علا ركذ ناىلع ظلاوهاك ىجراخشلادهعلا مالب ةالحلا تاذلا ركذ هيفانف ىلكلا موهفملا

 انه لومحملا لاقبنا الا مهللا هلاشا ليوأتىف مهم عشبمل ىلكلا موهفملا ةداراو

 تاذلامالو ىمملا كلذإ اشرعتو انام ركذرخآ مالك غلا تاذلاوهو هلوقو ىمملاوه

 ( ديلا ر

 ظ
 ظ

 هناهتنامدعنالنانلا معنالو ظ

 هلذيامالامدوحو بحوبال
 تبب ىذلالاعلا هلوقر) لعفلاب

 ملاعلاب دارملاا ىنعي 6 غلا

 هللاوهملاءا ثدحلاو هلوقىف

 نا معو دوحولا تاثلا

 ىأ انهه حراشلا لوق



 هاا سس

 ه اديعب الاقحا لمتو ءامكحلا ه. تلاق ىذلا ىتاذلا

 ىلعلدال ءمشااودلاديمدوح و ىلع الملدوةمالعىا الع

 مزايفملاعا|نمذئني-نوكيالذا الولدمو أد نوكيالفهسفن

 ةقرطلوالا ( لاقباماذهنم بيرقو هلوقو ) ضقانتلا

 نمداوق )رهاظ برقلاهجووناكمالاةقشرطىناثلاو ثودحلا
 ليادةماتا لسلستلالاطبا «لسلستلا لاطبا ىلاراقتفاريغ

 هلاطبا ىلا راقتفا هنالطب ةلدا دحاب كسقلاو هنالطب عني

 كيلع مال (كلدكس دلو هلوق )ءانلقام ىلا ةراشا هنالطب

 1 اماوةلاسلا نعقلعلا جورخ درت مي بحاؤلاتويثنا

 جراخلا كلذ لاشنأ ىهو ىرخا تامدقم مغ عاطقنالا

 ةلسلنسلل فرط ضعبلا كلذو ضعبلل ةلعزوكي نآو دآل
 احراخ ضرفام لوخدوالولعم بحاولا نوك مزليالاو

 ىهةحاخلاةلعنا ىلعءانب ناكمالا كلم ىلعنتملامالك لج حراشلا ناللافلالا ىف الامه:

 ىفاشالبهاذملا ىوقاىلا قرسايف حراشلا ةراشانا كيلع مال نكل محلا ىفناكمالا

 ك..ة*ودمالسو هيلعملاءتدتلا تاولصليلخلا كإساهن وكلانعءانهه ثودحلا ةقرطركذ
 ىلا راقتفا هلوق ) ىرخالا ةقيرطلا ركذو امي فتكيهل هنا عم ةنسلا لها ءامدق

 أ لوالاذا (ماز ءادسالا ريع راقتفالا از ) ةلاعال راقتفالا لع 0-9 (( هلاطبا

 عا نالطب ىلا لاقولذا ( خلا انلقام ىلا ةراشا هلوق ) رخاألا ىف ىناثلاو لوالاىف نوكي

 ةقيقدلا هذه 1 ني>وا ليلدلا ةماثا لبق لوصحلا ب>او نالطبلانا دافال

 نم هنوكل ( غلا الواعم بحاولا نوكهلوق ) قوفلا ةهجنم ىا ( فرط هلوق )

 أ تاذلاب ثدحملا ىلع هلوق ) وه ىلع اهلج زادف ىلكلا موهفملا دارملاو ىنهذلا دهعلل
 | ثدحملا ىلع ثدحم هلازحا عيمج ملاءلاو صملا لوقف ثددحلا لجول ىنعي ( حلا

 ابرق ناك ناو ىنعملا ثبح ن
 ةردماو نماأ لوك لعاشا 3 ةنام لطي لجول دارا هنا ظفالا ةهح نم
 ريغاابثدحم دو>ولا زئاملا ثدحملا نال ليلدلا اذه ملا تاذلا ك ثدحملا ىلع ملاعال

 جراب هرسسفذا 6 هدعاسي الام هلوق  هريغ ىلا ههو>ويىف هحايتحا ةرورض ةلاحمال

 لدي ةمالك قان_س نالدعيا| لاوحالا| ىلع الا مدعاماو دو>ولا ىلا مدعل ا نم

 ليادلال جولف ريغ ثدح نو عئاصل اد وهو تابثاىلا ةراشا صملالوق دعا لا لل

 لوالاهلوق )هنههنوك مدعب لوق

 تاذلابث دحملانا تايئا ىلع
 لا> ا قءاهللاوهىلةتسلاىا

 القتساب دج ملاءالنوكي النا

 تباثلا لب هوجو لصا تف
 الةّسم ناكل دحو واوه

 هدوحوةلداناانلقامىفانالو
 نم دنعالااضياهلالقتسا تن

 دوحواازئاحهناب لوقلانال
 ,عزىلعملاعلا نمدنوكب لوق

 ملاعلل ا دبمهناب لوقلاو حراشلا

 قرفال لب ة(ثودحلاة قرط



 هي 0 >
 تايثا ىف كلا نال ق سال ضقانماذهلاقال( سكعلاب .اقتفالا مانا رهظفهل وقر حتانكمملا
 مكبالدلا لوقنان الهلا راقتفاوهفةمدقم مضبالهتباغ سنقل! ن الطب لددبالا سيل حاولا

 راقثناو لكلا رءاغيءزجلاو سل انالطب ليلد نمءز> و بح او |!توبثلمدسأر ليلد ةمدقم 0

 اذهب لدتسينا نكم هنالعاو سكملابراقتفالا مان ار هظف وق دج لع قكالباث
 نكمنيفقوتملا عويلاش ناباضيارودلانالطب ىلع ليلدلا ةديملع ؟ نييقوتلا عرج ١

 ضل |ةلعوهو جراخو نالطابامه وءٌوزحواهسفناماهتامف || نملك فقوت اذااك ةينثثلا
 ةلدالا روهشم نمو هلوق) رودالف هدنعفقوتلا عطقنيف 00 لع ورجتو ديز

 ا | ام ل نيتلالطس قباسل اناهررلا (قيبطتلاناهرب || هج ورح بج وام امهعوجي
 للءلاىنناح هي ناهربلااذهوةءمتءالا نوكتال ىهوطقف
 سوفنل ا ىهانتمدعل طر هءوةقاعتملاوةءمتحلا تالواعملاو

 ةنمزا ىلا اهتفاضاسس< ةيئرتماهنالاضيا ةقرافملا ةقطانلا
 اهنمةلج ثدح دقاهنا نم لضافالا ضءعبهرك ذامواهئودح

 اهنمداحآ ثدحندقورخآ ىف رثك اوالقاىرخاونامزيف

 ناهءاو2 نامزلاءازجا بةرثد رت قبطش الف ةمثرتم ةنم زا ىف
 'قابطن' ىنكي لب مزالريغوه ود رفلابد رفلا قيبطت عفدياعأ | ده

 دحاونامز ؤفدحوتةلج لك ذاةةوافتموا وةمترتملاءازجالا

 ادا لرش ىه ىلا هيفةتداخلا ناددالا ىهانتل ةيهانتم
 ةبقاعتمواوةلاىف ىا(دوجولا تح لخداهفهلوق) سفنلا
 عاطقناب عطقن هناذدلوق)ةيكلفلا تاكرحلا لثم فى رهف
 اليصفن ىهانتملا ريع ظالم ىلع ردشال نهذلاناف (مهولا

 مدع - واو ةتيلاامدحقىف عمطقنيف ايقاعتمالو اعمتممال

 دو>ولا تحن لخد املكنال اضيا رضيالف عاطتتنالا
 من ءريظنوامعاد ايهانتم نوكيدح ىلاال ابقاعتم ىمعولا
 نانلماشلا هتلازع ىلا ةبسنلاب لكشب نكل اذه نانجلا

 لماشلا هلعشحم ةلخاد ةيهانت لاريغلادادعالا بتاع

 كل ذكىلاعت هلم لد ناسا طاحب ى ةايطن الا ة مسن وةلصغم

 مدعل اهدنع فقوتلا عطقنا 0

 نيئيشلانيب ضرفاعاواهفةوت |
 تالواعملاو هلوق) هخافكل

 ( خلا ةبقاعتملاوا ةعمتملا |
 اهتمالكدح ونام اهنمةعمتلا

 نامز ىفةد>حاوةلعواةدح ىلع ظ

 لبس للعةدح ىلع ةلعاهنم الك

 طورشبةدحاو ةلعوابقاعتلا

 ةيئرتماهنال هلوق ) ةءقاعتم
 لاطبادن رب هنارهاظلا( ع |

 ىذلاهدوا!لءءابكملاىأر
 ىنكي ال بترتلا نكل مهدنعر رقت

 لب معأر للعسل انالطب ىف
 وهوانه دوةفمرخآ طرشدل

 ىف دوحولا ىف عامجالا
 هنانهلاقشامو دحاو نامز

 | قيقحم هداسسنوكينازو
 دنعءررشاع سوفالا ىهاذب

 « لمأتف » ,هدنعفاك دوجولا طبضناهيفف هدنع !موهاع ءامكحلا مازلاالنيملكتملا
 نمصتملا بي ريدا ركذ لاقنالا مهلا م ف 1 سو 0 00 هح وا ظ
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 لوخدلانالاقبواإءلا قلعتا لباقريعر ومالا ضعب نوكينازو< هناوهدهجو(لمأتنهلوق )
 امههدح|نود قاطنالا ناكما متالو ىنهذلاو ىج راخلانيدوجولادح ا مزلتسيالعتدطع تح

 كلذوهلوق 2 لاقملااذهءارو هلعفدمأل لاكشالا|دهناؤرب دف طرشدوجولا ىف عام>الاذا

 ةنكمملا ةيتارع وهاعا انهه ددعلاب ضقنلانا ىلع لد همالكلوانا لبق ( خا ىنءم نال

 جوعلا !ذهلاثما شقننكل ةدوجوملا هبتارع ضقنلا نعباوج غلا ىنعم نال كلذهلوقاماو

 ضقتاله نا فخ الذابي ىغرسا< و بحي مادقا بابلالا ىلواىلا هلوص ولمتحلا باتكلا ىف

 لدىتلا ةنكملا بنارملاب الا || ةساخةردقلانال (ةيناثلا نمرثك |ىلوالانافهلوق لمأتف
 هل ا ىنعمنال كلذوهلوق )اضيا تاعنتمملاب قلعتس ماعإملاو تانكمملاب
 , دم . تاي ل
 0 1 دو>حولاعرفهمدعو ىهانتلانادحمتوب ( دادعالاى مامال

 9 5 5 ْ تارودقملاو تامولعااودادعالا نمهدوجوملاسدلوانهذواو
 ىن«٠زالكلذو هلوقو مهول ءاهتنالامدع هانعمةيهانتم ريغابلا لاّشامو ايهانتما ردقالا

 ىهاذتالل عم عاطقنالل علا | تناكااهرساب تدجوول هناد”صالخو هيلع دب نمال ددلا

 هلوق )) ماقملا اذهىف قحلا

 )ا ملاكا عناص نأ ىنعي

 عئاصلا هلوقزا هحمدوتو

 هيد حج و ديش هللاوه

 مف دى اةراشا هيف( غلا ملاعلا مناصنا ىنعيدلا وق ) ة.هانمريغ

 وهو قيقحلا ىثزملا !عدللا ناىلع ءانب كاردتسالا مهوت
 ةدحولا دارملانا عفدلا ل_-صاحو ادحاوالا ن وكيال

 عم مهوتلا اذهو تاذلاىفال دو»ولا بوجو ةفصيف

 هلوق ) لمأتف دحا هللا وهلق ىلاع: هلوقىف تآهعفد

 لمفلاب لامكلا لع نارداق' ناعناص ا 6 ناهلا شير
 ارداقاعناصنييحاولادحا نوكينا لامحا درءالف ةوقلابوا
 قدصيزنا نكعالو ىدللاريرقتىف هلوقفهفال“رخآلاو

 الالمأتل ةدحاو تاذىلع الادو>ولا بحاو موهفم
 ةماتلا ةردقلاو عنصلاهجو ىلع بود>ولا هدارم لاشنا

 بجوملا نوكيالفناصقن باويالا اذكو لطءتلا لاشوا

 هنافصف بحوم بحاولانا اده ىلع درب ٠

 ةدحولاب دارملاف ةيصخشلا
 ُّق ريغلا 3 د مدع انه

 ل ا
 كلذريغ ىلع هلمحت نا كلو
 وه عئاصلا هلوق نا وهو

 بجوال هللا ةظفلب ىمسملا
 فدصو ل ةدحولا

 ةعونلا ةددحولا ةدارال ه>والذا كم ءاعوه قداصلاهدرفىف ددحاو هنازع ةدحولاب دلما

 تاذىلعءىدصين ,اهلوع نأشنالدحاو عناصاانا ىدؤألا ناكف م وهفم لكلام ومش رهاظلا

 فرمااذاةدحاو تاذىلعالا قدصيال دوحولا بحاولا موهفمنا كلذ نم مزاف ٌةدحاو

 ةلماكلا ةماتلا ةردقلا مدعنا رهاظلا ( غلا لامكلا ىلع نارداق هلوق ) فرعملا ىواسي

 . ىثانلا منصلا مدعىلا امهدحا ىدؤملا تافصلاريغ باياو لطءتلا ةر اشنع ةيزاعلا
 دع جوع تيتو يوكو ت71 ل ند صس عم عل دج دع تسمح وج 7 2206 6 11222 حسم



 هه ةةفقل سب
 اذكو بوحولل فانم رهاظ ناصق#قن كرتاا ىلعةرد_قلا مدع ىلع رخآلا وزسعلا ناكما نم

 دق « قرفلاوهلوق ) هريفاذ<رك ذامدرب الفاهنعءارعلازاو+ل مزلتملا تافص! !باي!مدع
 لعءئلاب.فاصتالامدعزاوح ولاعف الا كرثىلعةدقلامدعزاو> نادعخونو قرفلاهحوتفرع

 مج سفن نكي نا دوجوا!بوجو نالنالطبلا ةرهاظةطسفس م لاعت بجاولا نأشىفالثم
 ةهب_شال هنكل تالامكلا سس ا سس سس مصسمسمو

 ( ضقنلا هلوق ) اهمجىف

 انههلوصخحم وىلاجالا وهو

 نءدفلخمل ماتب سيل ليل دلا نا
 ةدارالا قامتةدامىفىوعدلا
 ىلع تافصلا مادعإاب

 وهو( لخلاهلوق )ضرفلا
 هلصاح ىلصفتلا ضقتنلا

 ةلئاقلا ةمدقملا مه انهه

 ءانب امهدحا رع مزليفالوا
 لوصملا مدع نا ىلع

 سدل ريغلاب عانتمالا ناكمل

 ىفنكعال هلوق ) غلا زا
 هقلعت نال ( ضقنلا ةروص

 ةراك فس هياء سف لا

 اهئاذاقبس قباس ااا اةلعت

 تاك ةقلط هيأ قلمي لع

 مهفاف اه اقلعتم نم ىشب
 ني داضالداع كوكأ)
 داحنا مدعل ىا ( نيتدارالا
 داضنلا دارملف امهلحم

 سستم ناو سواسلالا

 ماسبقا نيب نه ىفاب

 ناثحانههو لكشماهريغ با اوةفصلا باحنانيب قرفااو

 هبحوااممادعاب ىلاعتهثدارا قلعت ضرفول هنأي ضقنلالوالا
 تاذلا ىضتقم نم لك لص نا اماذهتافص نم ىلاعت هاذ

 فخم وازجتلامزليفامهدحا لصح الو الاحمهناوةدارالاو

 ةردقلا مدعزاوهو لحلاىناثلا ههةماتلا هتلع رعلواعملا

 مادعا ىلعردقنال ىلاعت هللاف زعل سدل ريغ اب عانتمالا ىلعءان

 نيهلالادحا ةداراز'كشالوةماتلا هتلعدوجو مملوعملا

 اهمنيةاعتلا ضرفنان|باولاوهمد علي الثم“ئثدوحو

 لك نوكيذااضيا لحلا ميالف ضقنلا ةروصىفنكك الوهو

 نيتدارالا نيبداضتالذاهلوق ) فرصلا نكمملاب نيقلعتلا نم
 نييدارملانيب عفادتلا لب امهيقلعت نيب عفادنال ىا( غلا

 نيدضلا نال ىحالطصالا هانءم داضتلاب درب مو

 اضياو هيفن ىلا ةحاح الف نيلعىف الص<نا زوي

 ةيافك الف داضالا ف رصد#تنال لءىف عاتجالانم عناملا

 اماهيلد ىأ 4 ناكمالاو ثودحلا ةراما هلو# 2 هفن ىف

 عاج الاب ىلاعت هيلع ل وعسإ صقنوهو جايتجالا همزايذا

 ١ لوش نامزايازعغناكنادارأا لوصحمدعتلقنا ىبطقلا

 الف ةداممقسافلا ةعاطنأب مهلوقل ىلاعتهتلاز سعب ةلزتملا

 ىلا ةيعطقلا ةئْشملانع دارملا فاخمب زسعلا تاق لص#

 اماواهنعفاختلاب نولوتنال مهوءاملاورسق ةيشم اهنوعسإ

 كدبءللوقتنالثماهنع فلءااىفزعالف ةيضيوفتلاةشملا
 سسسلبب-_-١-ددللللىلل 22222299999 ل252322-2-2-2-----7 ا

 «دبرا» هدوقفم ذارخألا ماسقالاكسيل هناالا عانتمالا مذاو ناكناو هنالف لباقتلا

  اذهىنيموهف ( ةيعطقلا ةيشملانع هلوق ) ةداي زعم اهدوتذم ىهىتلا طقف لل اةدحو انه

 ىوس ةدارالاو ةيشلل ىنءسالفاندنعاماو رخآلا اهمسقنود لازتعالا لهادنع ناهربلا

 ( ىلعام )



 ه0 6 قمع

 لوقلا اذه ةعصىف عازنال هنا تلقنا ( هرخآ ىلا كنمديرا هلوق ) عطقلا ليب- ىلعام

 لثمىف مهدنع ديرا ظفل تاق ةنسلا لها دنع ةدارالل رخآ مس 5 تداف نيش رفا ادنع

 نكأ هدوجو لوا لاحىف ىا « غلا ءادتا هلوق ) ددعتالف 0 ىنمع ماقملا اذه

 لالقتسالا ىنعم ه.دارملا نوكينا الا مهالاد.ةلا اذهىلا ةحاحالف نيوكالاىف مالكلا

 زاو+ عونصملا ءافتنا ب>وال نيرئؤملا دادعت نالطبنا كك ل 11 ربت |١ هيلع لداك

 اذكه هربت ناب ةيعطقلا ىلاةمزالملا هذهدرءنا نكك و اذه هداحتاىف دحاولا لالقتسا

 0 اع بجوول ءاقثنا مزاتسرال وهو هلوق ) كربجا الو اذك كنم ديرا
 000 51 ىنيمباوجلا اذهو ءادتبا امهدجوبنا زاول (عونصملا هودبلا لل ١ ل 1
 عع 00 01 هنا ىلعدل وق ىنمف لمفلابن ركل مدع ردابتملا رهاغلا نالت
 00 دصاقملا حرش ىفل و ربدتفرخآ ىلع مزاللاءافدناو رب دقت ىلع لكني ةيسنلا اروع ري ا عاف لستات رحال ىف ارا بماولا ف فاش ع هاك ا » لب رهاظلا لع ىنمالنا :كك كلا

 : ... ||نوكس ملهلالاددعتول لاش ناءربرقتفنوكل 'مدعداسفا ابد: رانا
 هنوكل حراشلا هيلا تفتاي

 1 ” ... || لكوا نيتردقلا عومجت ؟ اما امهن زك ضرالاوءامعأا
 فالاحو رهاظلا فالح

 101 2| هلالا ناشن م نالف لوالااما طب لكلاو امههدحابواارهنم

 حو ثتاساوهودوص#مللا |
 مهللا اقلطم ىلاعت بجاولا ظ نيتلقةملا نيتلملادراوت عانتم الف ىناثلااماو ةزدقلا لاك
 ملاملا ف ريثأتلا .لاج نإ دلإ || .يدنتلا نا هيلع درب حج شالب مجراها
 هي مللا سارا نه ةمزالملا م 42 ىخرفلا مناقل ربيدش لع انآ

 كلزك 07[ نمو يا ْ | اماو الَقع ريدقتلا كلذ عوقو مزاتسال امهدو> وزال

 07 7١ ه|بوحرال | اهفنيف ةردقلا لاكو لوالا رامتخا نكع من قالطالا ىلع
 ملت هلوصحم 6 هارق |[ 3 ردقال نوكي هجو ىلع ةدارالا بس اهقل.: ىناشال
 ردات.ال ىتلا ةمزالملا || نكع اذكو ذاتسالا دنع دابا لاعفا ىف لخدمه ىرخالا
 لانا اه ربتعملا مزالملا رخآلا ةردق دو>ولا امهدحا ديرب ناب ثلاثلا رايتخا

 ناكمالاب اهلا ظفل نم اههزالرداتلاة مزال اوهرخ الادقشىذلا ديدرتلا قش دح | اهامحو

 (غاهيلعدريوهلوق) ةليذرهب اوجىلا تافالالادعيال ىتحدلايزتو مصخاهمهو> املا ورث
 ىنالاك ثااثاا قدلا عنتمالالاو قالطالا ىلع لب رثؤملا ددعت دارملا سيلا انيق ٍرعذا

 امئاو هلالا ددعتول اذكه ريدقتلا ربتمي نأب 6 ىضرفلا عناقلا ريدقت ىلع هلوق )
 ق.ساك نوكتلامدعال ددعتاا مدعوه همزليام اذا هناكماال عناقتل|سفن ردقو غلاان وكت

 هبف ريمذال نكل نيك اًطاك داء ه.> وب ددمتلانال هيدبق ايلقع امازاتسا ىا (القعهلوق)



 اذكه هريرقتو ( ةيعطق

 رصحمل | امههرث وم ددعتول

 عاتجالا ىف اههريثأت قيرط

 امهنئه دحوب مل ميزوتلاو
 ام

 نوك نالطملف..ةمزالملا
 ناكم مكحي اعناص امه دحا
 نوك مدع دنع هلوقف مناقلا

 ىلا ةراشا اعناص امهدحا

 بهذالنكل ةمزالملاناس
 امحون ناك ناو اذهناكدلع

 ةمزالملا ةمعطقلا دمضمانسح

 داسفلانم رهاظلا ناالا

 ىلا ةئيهلازع جورخلاوه
 ةلجخابو لبق تاصح

 عانقالا ةبتيمنع زواجال
 مزاتسملا هلوق ) لحتبالا
 ددعتلامدع وهو ( لاما

 نوك ىلا رظنلاب هتلاحمساو
 ايصا ددعتلازر» ضرفام

 هلوق) ىمالا سفنىف اعقاو
 ىا 6 ةماتلاةلعلا دوجوعم
 دحا ةدارا قلعت تقوىف

 هنافالثم ملاعلاءاقس نيبجاولا
 ةدارا قلعتناىف عازنال

 ةفاشلا ' هلع: سعناولا
 زاح املرخ الا بجاولاو
 امج واست ىلع ءا هعئم

 مهل ن: الط

 ىف ىلع ةعركلا ةيآلا لجن ا هنا ماقملا اذهىف قيقحملاو
 ةيب الا نم رهاظا | نكل ةيعانقاة< يي اقاطم عئاصلاددعت

 هللا لاق ثيح ضرالاو ءاملاىف رثؤملا عناصلا ددعت ىفأ
 حقلاذ امهيف نكمتلادارملا سيلذا ةهل 1 ام ناكول ىلاعت

 . ليبس ىلعاما امه ريثأتف طبدراوتلاذا ةيعطق ةمزالملانا
 دنع ضعبلاوا لكلا مادعنا مزايف عيزوتلاوا عامتجالا

 دسفبف همانةلعواةلع ءزح هنالاعئاص امههدحا نوك مدع

 نكمكو اضعبوا الك سوسحملا اذه د٠ وبال ىا ىلاعاا
 وهو قالطالا ىلع ةيعطق نوك: ثدح ةمزالملا هحوبنا

 نع الضف انكم ملاعلا نكي بجاولا هدعتول لاقينا

 ناكما نال لاحملل مزاتسملا عناقلا نكمالالاو دوجولا

 نه *ىثناكماو ددعن!نم نيمالا عومجمل مزال عئاقتلا

 ءاشالا نمثئىش نكعالنا مزاي ددعتا ضرفاذاذ ءابشالا
 مزالل اءافتناعنموهلوق 9 ممللم زاتسملا مناقل نكعال ىت>

 ناكمالاب نوكتلا مدع مزاللاب ديراوا ( ناكمالابدمرازا
 ديفبالف هلوق) ديعبهنكل ىمالامتا ةماتلا هتلعدوجو

 نييضاملا نيئافتنالا الك نوكينا مزلف 6غلا ةلالدلا الا

 | ةمزالملاناق/اذدلوق ) ةيعطق ةداراالب (ضوشواهلوقل ةيعطقةدارا ( حلادبرب نآبهلوق)
 ط0 ا م م 22222242

 ققحنليلدب ةنم زالاعيج بسح لوالا ءافتنالا ققحم ناس

 6 نامزلانييمت لع ةلالد ريعنم هلوق ) ىناثلا ءافتنالا

 نالاضيأ دوصقملا مل ىضاملا نييعت ىلع ةلالدلا سولو
 عطقال مقتسع سيل هنكل هلوق ) اهلا نوكيال ثداحلا

 ىواسنلا فدارتلابنوديربنيماكتملاءامدق (نيموهفملارباغتس
 ءامسالا لبق نم ,مال_-الاو.ناعالا ةرصتلاىف لاو

 امهنم لكل نيب مث سكملابو اسم نمؤم لك و ةفدارتملا
 دوحولا بجحاو نأب حرصت هلوق ) ةدح ىلع أاموهفم

 لكنا هرهاظ ىلع درب ( هتافصو ىلاعت هتباوه هتاذل
 0 دلاتطلأ ملا مالم استلام هدام

 ( لاقيدق )

 آت



 هنابباوملاو دوص# ا ىلع ةلالدالف ىلابقتسالا ءافتنالا ققحالاضيا ىناثلا لمعتسالالاقيدق |

 *ىجعس واهتاذلة بجاون وكت فيكفاهفوصوم ىلا هجاتغةفص

 م هه الحس

 اذه ( غلا قلعتامال ثدعماب ىنمنالذا هلوق ) هليوأت
 'ىث داحاب قلعتال ةعدقلا ةفصلا دوحو نا ىلعلس

 تاذلاب ميدقلاىف ا الكا ولاق ناو هب ةلاهح هذهو

 تافصلاب وجوب مهمكح م<:م كلذك تسيل ةفصلاو

 ضرعالااماو ( ةفصلا كلتسفن وه ءاقس ةيقاب هلوق )
 نكل ثودحلا لاح اهنع هكاكفنال اهريغ اهؤاقف |

 سفن نوكي فيكف ةفصلا ىلا فاضم ءاقبلازإ درب

 ةدايزلا مدع اهسفن هنوكي اودازأ قاف هلآ لاذ

 مزايال ىتح ضارعالاىف ىنعملا اذهب ةسفالا اوزوح 1

 0 اذه ىلع ملاعلا لا هلوق (ْ اهددخحت !

 هاوس ام عي ثدحم هنا ناونمب بجاولا روصتزا
 توب مكحلالعجي م كلا ماظنلاو عيدبلا طملا ىلع

 هند نا لمتح لاقام در. الف ايهيدب تافصلا هذه

 دضق ال هءاحاو باحيئالاب هنغ رداصلا زاتلا ل
 ةلج نم الا كلذ نال هريعالو 1 هلا ىلع لدال

 ىقحالو باحيالاب مدقا|نع ردصي الفان داح نوكمف ماعلا

 هدو>و تيثام ثودح ناس ىلع رصتشمل اذا متياعا هنأ

 هل مكحملا ماظنلاو عيدبلا طفلا رابتعانا مث تانكمل انه
 ثودحم لدتسينا نكمفالاو مكحلا ةيهيدىف لخدم

 رهاظو ىجو ملاع رداق لكو رايتخالاو ةردقلا ىلع ملاعلا

 ثادحالا ةلالد ىف *رك) رصيلاو عمسلا مي حراشلا مالك

 ناىلع ىببم اذهو هلو لمأت اموملع ناقثالا دا
 ديازلا ادهناىل-_عو 4 هدود>و ىلع دياز مه" ىثلاءاش

 اضيإ عوام وهو اب م رع نوكيى 2 هسفن ىق درسوا
 هبت 277

 ةيعبتلابمايقل ار يسفت نا ىنعي ( ىلاعت ىرابلا فاصو | ىفاكداوق)

 راو مل ع عوام
 '”ىشب سيل هلالا ثودح
 ليانيعب هلآ قا ردم
 هرك دم ام اضيا ىوغللا

 هلوقو )لودعال ةحاحالف

 مه لنا( عا 'ىثشداجباب

 لدباك ةيريغااب *ىثلا اوديق
 حراشلا فيص ون هيلع
 نيبةيريعالو غارخا هلوش
 ةشعال متافصلاو تاذلا

 وهرخأ هلوقنم دارملا انلق

 | هيلعلاب كطقف ةينبلا ىف
 منءالقن لبق حراشلا لوق
 هسفنىف مدءلا زئاح ناكل
 ( اهفنهنوكبهلوق )مهفاذ

 اهسفندن وكي اوديرب نا مهل

 جراف بنحب ديذايز مدع
 نكع الف لاح كفنم ريغ
 / ظ ضارعالا ءاق ىفىنعملا اذه

 ا

 | نكل هلوق ) ىالاهلع

 4 لا ثادحالا ةلالدف

 راكنالا اذه ىلع اوكلاهت

 ناىف ءاف>ال لوقن نو

 تاءوممأ | معي عيدلا طفلا

 تارمعملاو
 فصتم امهثد# نا ىلع

 كاردان

 | لدف

 ا

1 
ْ 
ٌْ 
 ظ

 و 5

 كنغ ءلانم ناعونامهنا هتاغ رصءااو مسل | وهو هيلع امهام ىلع امهئادحا ّك بداولا إ



 لوقت له تلق ناذ روهللا دنعهل ناّسابتم ناتفصو العنايعالا كاردا هلم ئرعشالا |

 سه ه0 عن

 ءامسالاب ةيىسنال نكل كلذ نم انلدبال تلق رخالا ثلثلا تاسوسملا ىلاعتدك !رداب
 نع اهئامنال ةصوصخلا

 دع كلذإو تال اصتالا

 هلوق)اهسأرب ةفص كاردالا
 هيلعدر © عا ضرعلامايقا

 متبل رضا ف هما نا

 هيج ركل مقا وللا نم
 مايقىف هنع اهفلعا ض رمل

 مزلالاو زيمعملاب زيوعلا س
 0 زيمملا 00 1
 نان رك ىنارا لشتل
 ًاطخو ضعاطلغ درلا ده

 زي ناىف ةمش الذا شحاف

 زي هلضرع مسجلا سف

 نسارعألا هدام يدا

 ىبتاا زيمملا كلذا زيدتالو

 هنوكل عيتابالو ةلاصالابال

 مايقمزل الاو اب رامتعا افصو
 طب وهو ضرعءلاب ضرعلا

 رئاس تازيح ناك مهدنع

 مسجلا ةيعتت ضارعالا |

ْ 
 ا

 ا
 ا
 ا

 يزهااو لالالا ىف ا

 مدع طاغلا ًاثزف تاي رايتعا |

 ضرعلاب زيد |١ نبي قرفلا

 ضرعلا وه ىذلا ةيخل[و

 ىزمتلاىف ريتمي نكلهلوق 2
 ربتسي امنا اذه لق ( خلا ١

 نك لاو كلا لكم رح ا ناعم اهل |

 ىتانال ةغالا ا فدارتلا نكل نافدارت ريم ضع.ءالاو

 بيج احلا لاش ناد رب نكلهلوق )لالخ الا ركذ مدعمدب وي لبلامعتسالاىفقرفلا رابتعا |
 سميسسساوي يئيئ__ي:_ يىيزريبربيبيتفلللشهساسلللسلللللا 222اااااال؟ا>(-”7-ة<+-ة4خغّعحهجهطه+

 ريسفتلاناب عفديدةو ىرابلا فاصواىف درطمريع زيمملا ىف
 تسل. ىلاعت هفاصواو مادقلا قاطملال ضرعلا مايقال

 ضارعالا ءاقب مدعو اماقرب اومكح اذلو اضارىعا

 مهليادإ ىلاحا در اذه6 ماسحالا ءافتنازاو هلوق )

 ّنآل ةرورضلا ةلباتقعق لآلدتسا هورك ذامنإ هلصاحو

 اهئاقمدعوايرورض ماسجالا ءاقرب ركملا اولءجانباختا
 اه واقف ضارعالاءاقب مدع نه لقءلادنع دعباب سيل

 نا مزابف(ةنكمملا ةيهاملا هءاودارأ هلوق الاضيا ىرورض

 بحاواادو>وو هتيهام ىلع هدو>و ديزءناواننكمنوكي

 تاموهفملارءاغت عطقلل ./4 رظن هيفوهلوق ) مهدنع هداذ نبع

 دقوال فيكهمزال وهفدارع نذا*ىشلاب نذالانا مالاضياو

 . قالطا ةمص مدعىف كشالو سقنال نيمهوم نان وكي

 عهريزانكلاو ةدرقلا قااخ همزليو *ىشلك قااخ لثم

 بيطلا نال و سلو ىقاشلا هفدار دنا 0 ىللاشعت

 رايتعاوهلوق ) ءافشلا ديش نم قاشثلاو باطلا 1 ماا اوه

 نوكىزمتلاىف ربتمي نكل ( ايزعمواضعبتم.اهيلا هلالحتا
 هلوق)ضيءبتلا فالخت بيك رتلا هنمام لالالا هيلاام

 |0000 اوه سن ئا نم وعام اوت ىسدإل
 من ىلاعت هنع ىتأ ىذلاوه ىنعلا اذهو هريغو كاكسلا

 الوم دولا وا ةقيقلا ع

 وه ةيهاملاىفربتءملالاش نا درب( نكل كلذ انضىغ قاعتب

 مزايفالثم اسنحرسثيلان ودعي رهو قطنملاال ىوغالاس ا

 دادتادعبلاناىنمي(دادتمان 3 هر دع اوهلو# 1ك رتل

 <« هل »

 6( نإ )
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 ه طفش رس
 نيب ةبسانلل ءادبازلا وهام انلوق ىنم» نالدلوقوافىعاهنمدا رملا ىنعملا ىلع ماملا لج حراشلانإب | ظ
 برقالاو ضخم ليوأت هنا انمعلامعتسالا ملست دعب لاقي انك و ىفرعلاو لصالااهانمم ظ

 صاخلا ةدارا ىلا راصي نأ لأ نائصإ ريع اماو ءالخلا دوحوب لئاقلا دنع ناعون هل |

 هلوةلمحتو ازوحنماعلانم أ ىلإ فيرعتلا اذهو طقف لوالا عونلا هلف ملدا
 ىلععاوهامانلوق ىنمم نال ١ لوق ) ةياقملاب موهوملا دعبلا هن ليو دوجوملا ظ

 ةدارالا حصيل اهموم ناب | وهو زبللا دوجو ىلع ىنبم اذه ( زيخلا مدق مزابق |
 ىلع ضع مل اعاو ةروك دملا ( يردن لح نفل وق ) نيملكتملا بهدم فالخ ظ

 هنا لعنيملك لانالاههوع ]' .. ناوكالاو ناوكاالا نف زيها ىف لوصحلا نال

 هلداوقر ةطيس ةيعونةقيقح ]| ىواسينااما هلوق )' نيملكتملا دنع ةينيعلا دنع ةينيملا تار ظ

 هيف 6 لا دنع ناءون || نالطبلا راهظال ددرتلااذه ( ديزب وا صقن وا زيحلا |

 مئاقلا دعبلاب نيلئاقلا نا || ىلع ؛ىثلا ةدايز روصتب الف الاو ريداقتلا عيج ىلع ظ
 نمو نوطالفا مهو هسفنب ا اده نا مْ بهاذملا عج ىف هنع هلاصقنو هزيح ظ

 اولاقامهادحا ناتقرف هع ١ عوايل نا زاجل الاو داعبالا ىهانن ىلع قبه لمادلا

 ماننخلالا نع'هولخ زاودم | مالكلا نكل ح ىزجتلا مزمي عن ىهاتملا ديشلا وحل
 مهللا هعاتتماب ىرخالاو | ىلا ةفاضالا ضورع رابتعاب هلوق ) ىهانتلا موزاىف
 6 رفاادنءامر 5 لاشناالا اي ةيتسدلاب واع نرادلا نيب ةيقنملا رادلا ناف »ع 7

 هلو# مهفاف ريا | ىفانسال ىلو الا 5 0 0 ىلا 0ك“ 6
 مهو( عطسلا بادعا دنعاماو | لامكلا تافص نا هفعض هجو ) 4 لامكلا تافصي

 ناك سيلاطاط سرا نامصا [|| !عافوصومددمتنم مزايالواماوخاو ةردقلاو ال0
 عيج ىفهلوق) ىبارافلاوانيس |] كما 2 . 1 هيلع ا 2
 ىهوةثالثلاىا ( بهاذملا [ 3 و 0 0 بوجولا
 ادعبوأ انسطشونوكب .لوقلا | بحاولاىف الا دحوتال ىهو امهوخحنو ةماتلا ةردقلاو
 هلوق) اموهوهواادو>وم 3 0 4 : 7007 || هلوق لثم ( ةرهاظلا صوصنلاب فلاخملا ممحاو هلوق )
 هناع هلوقو 5 هلأ حورلاو ةكئالملا عل 2 ىلاعت

 امهنم لكو(غ 114 هسفااب ولع 5 . ١

 هلوةو هتروص ىلع مدآ قاخ ىلاعت هللا نا مالسلا |
 قم : . || تاليوأت لوأيوا هلوق ) ٠ معدبا قوف تلاد ه ىلاعت | ها اماو ا 4هيهد 0 2 7 |

 ولعااوزكر اا وهاه:«لفسلاف '
 لياذو ةدحلا ندع نم( صوم ىلا جورملا جورملاب ذارملا لاش نا ا
 امه. فصل ااا( ع /| ددعت نم مزاي هالو هل وق) امهؤ ىلاعت تكا زيعملا مدع ظ

 هنادنق ( اينما هلوقز هللا ىلا عجاريلارورو هيفىا (ةعاطلايهيلاب رقتس هلوق)

 ومس ابنا وحس طاف 1 سطس تس سال ةئاط نانا 000

 ©( ىتثبلا ) #« 17 ( ىلايخ )



 رس ب ععمماييبيبييبسلللا
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 نسحاف تحذاذاووزغلا ىف هباحاضءب ةيصوي مالسلا هيلع هلوقىف ليوأتلا اذه ىنأت.ال
 7 هللا ناذ هجولابذتحاوةلتقلا ن_. حاف تاتقاذا وةدعنذإا
 . كلاحراث الا رهظم مدآ لعج ىلاعت هللانا ىنعملاف لاخلا ةروصلايدارملا نوكينا ىلابرطو

 ىف الاك هر وص ىلعمدأ قلخ ىل

 كلذ ىءاضعالارئاس ةباثع سيل هنالظفةلاىف هحولا ص.صخم هتفص ىلع هقلخ اك ىونعملا
 نعل في نليواع اذه م يي يي 22-5

 موقلا مالك هب رفظأم
 ىأ 2 دقو هلوق )

 هأوق 2 رخآ عضو» ىف

 نم 4 "ىو ام قيفوتلاو

 نع ةاواحتملا ماركا قا

 ةلئاملا هءام هوحو عيج

 ءاعد ال لاحم ال انوهف

 ةاواسم نبدوحولا نسب نأ

 نم هوجولا عيج نه
 ةياكلا هحاح لق ل

 ىللع هوحولا

 دقف ةلئاملا ليلد ىنن
 ىندأب ةماقتسالا نع فردا
 ( غلا لباقريغ هلوق )مهو
 رومالا نأب باوحلا ع

 ناكماو بوحو نع حم .ال
 اهنم لكب قلعتلوا 2

 ىل نم ا دزعالا عقاو

 تاقناذ هنعمزتم هللاو ماعلا

 قلع ا عانشما اشد نا زوج

 نه كحل

 مهفاف هللا لع قاعتلبق تامودعمل صودصخال انلق صوصالا نم

 هب هفاصتأ ىتعع هفوصوأ هنو ءاضتقا

 ةردقلاوملان م ةفصلا ةروصلا ىنعموةعاطلاب هللا رقت

 ( ها ةلئاملانابحرصدقوهلوق (ةردقلادءلىنعمو امهربغو

 قلخلا ع هلع لئاع الفهل وق صقان حعررصتلا اذهنا درب

 هو>ولا ضع ىف كارتشالانادنم هش ذاهو> ولا نمدجوب

 ىلا راقتفاو صقتدلوق ) *ىبعسام قيفوتل اوةلئاملا ف فاك
 ريعرومالاضءب نوكينا زوحب هنا هيلع درب ) فسح:

 عميالهلوق ) ةردقلا ىلا ةسنلابكامتسملا مملا قاعتللباق

 0 نابل لب تام زج ىه ثرح نهى ا( تام زملا

 رقسي [لااذه وامافوسخ انآ ةعاسيف ناب مهلا !مكراهتاملك

 ( دحاونمرثك اىلع ردشالوهلوق ) هدعبوعوقولا لق

 انالديفانب ةردقلاو باحالا وه ةفسالفلا بهذم لاا
 كرتلاو لعفلاةمص ىنمع ةردقلا وه باحالاىف انم لوقن
 قفاف لعفشمل اشي ناو لعف ءاشنا هنا ىنعع ةردقلا اماو

 لعفلا ةشم: ةيشم نولمحب ةفس ةفسالفلا ناالا نيش رفلا نسب اهيلع

 اذه“ : بجاولاموهغمىللعداز ىنعم ىلع لدي هلؤقرل ةمزال

 ةدابزؤ مالكلاو اهيف مالك الو موهفملا ةدايز ىلع لدياعأ

 “ىلا ىلع قتشملاقدص ناوهلوق ) اهيلع لدءالو ةققحلا

 اة دحلا تور ' ءاضتقادارأنا ( خلا ىضتق

 دارأ ناو دوجوملاو بجاولا لثع ضوقتنف جراخلا

 « الف »

 ةفاضاف لاشال تايئزعلا ةئالثلا رئامضلا( غلا عا اهناءاك ىه ثرح نم اهلعي هلوق )

 0 ممل تابلك ا لوقن ْك ةسيلنع محال تارئزملا ىلا تايلكلا

 لؤيف (عاةمزاللعفلا ةمشم هلوق ) مهفان مكاو هتاسزح ىلا ى لكلا ظفل ةئاضا زاوجو.:

66 
جتوع روعشلاعم نادالا 0 مهلوق |

لر هلوة) قارحالل رانلا باد اك ال ةب
 5 ( خا اهيلعلدي ا

 ا ا 7 اجل ١
 كس



 - املا ل
 الثا ىلوالا قارطب بداولا ىفف انةحىف ةقشقح تافصلا كلت ىداممنأب لوقا نا ىلعءاني

 ةفصمل عال ملاعدلا مهدام لعل تلق ناف 6 هإ لعال ملاع |

 ةفصت سبل اهنال ةيملاع هلزأب مهلوق هابأي تاق هلةيقيقح |
 هناذ نيع هلعو تاذلاب ملع مهلوق اذكو اضيا ةيقيقح |

 ىلع ةنقثملا لاعفالا رودص لدو هلوق ) ةشاز هتيلاعو

 زييقلا ةفاضاوه لولدملا لب لمأت هبف ( هلع دوحو |
 بحاص لاو دقو ةيملاع ةلزتندملا اهيمسي ىِتلا فاشكتالاو |

 سلو ملاوه نيموهفملا داحنأ اولوقننا مهل ةردقإملا

 هلوق )هناذ نيع هنالىلاعت هتاذب مثاق ىلاعت هناشىف للعلا |

 نال هلوقب بابحأ لقب ملاعا ( هاوقب باوجارلا راشأ |
 نيبو تافصلاو تاذلازيب ةرباخملاىفن ماتلا باوجلا
 ىلع رمصصتقا دق صخأو ضعب عم اهضع تاف_ضلا

 لمي هيو ريا.غلا عرف ددعتلا نا ىلاراشأ نكل لوألا

 نالو ةرياغته تسيلذااضيا تافصلاىلا ةبسنلاب باوحلا
 رك ذ كلذلو تافصلا مكحناس انهه ىلصالا ضرفلا

 ددعت روذ#لا نال روذح الف ريغاا مدق مزليال هناىلع

 اعطق ل ولا دريالف ددعتلا قاطمال ةرءاغتملا ءامدقلا

 موقلا نيبايف هنرهشل هركذام ىلع حراشلا لجاكاو
 مازتلالاريغ موزالا هياع لي © كلذ مهمزل نكلهلوق )ا

 رذك مولملا رفكلا موزانادءاو>و م'زتلالابالار فك الو |

 سيلف هء!ءءالورفكلا همزاينه فقاوملاىف لاةاذإواضيا |

 تايدبلا لجانه لاقتنالل ةيتاذلا وزنا كشالورفاكب |

 ىلع ءاشب ةيلزالا هيلع اوغرفدقو مهضرغ كلذ متيالف |
 نه ادم تاكل قالا اد يسوون“ 0 ل ه .| - 55 ٠
 هن١ هلوق رث ىلاعت هناذب ةدوحوملا ثداوحلا مايق عانتمأ ا

 مةصولأ رداملا ب ةبقط ولا وواتت» تلنلا ١ هلوق ) م سيلو مزاللا وه نيناذلا داحتاو مزالب
 | ةقيقح اولوشنا مهل ( هتادب مكاقريغ بحاولا نوكو

 هلوق ) ةلاغال لك الاوه |

 | نوك مكمزايو هلوق ) ةفاضالا ديغف تبثال فقاوملا

 ةنانسالا نفل ةلاملا قل

 اللا ا كج جورج

 | مزايالف هلوق ) باوجلا ىف هللخدم الفالاو وهالهلوق
 : | صالا مالك لمحتنا كلو ( ءامدقلا رثكنالو رينلامدق

 روذلا نال هلوق ) ىنض

 رابغال ( خلاءابأيهلوق )ةتيلا |

 المات تانطاوس وشال

 ناب عفدنمانم صقلا نوكي

 ريغ

 هيدوحو 0 ىلا جامت>ا

 نال ( مهط رع كلدب ميالف

 ةفصلا دودو ١ بحوبال

 انتي رول تلا ءامالا نكي

 يعم نون زوج دا

 ردامتملاو ملا ىف ةققألا

 ةرباغهو نادي مزالب

 ْ ىلع [نيقرخا لوخملا

 مكحنايس هلوق ) ىنمال اك
 باوحلاو 2ع تافصلا

 ىط رابتعا نإالا غلا
 قالك لن ل ةثلث روما

 . تاء.مد.لا ىل<|نمدهلوق و

 نكل كلد مو بدق

 نعالضف ه”هادب مال لاق دق

 الدتسالاالاواه الحا هن وكن



 هج
 ( عتهلوقنا لعدلوق )ءالجاىفاني هيبذتهناب هيجوتلاواوغان وكي ضا ىعالالاقتنا عانتماىلع أ

 مهما رهظف كلذب دهش عتدلوقناالا ةرباغتملا ءامدقلابع_رصتلا مهمالك ىف دن لناودناهلصاح

 0000 را ا | همزلام نومزتايوابب نولوقن |
 دهاش « ةئالثثلا'هللانااولاةنيذلا رفكدقل « ىلامتهلوق || اضياو هلوق ) رفكلانم

 اضياو ةئالثتاوذوةهل آب نواوشاوناك مهناىلع قدص أ رفكلا كلا ( مكحلابترت |

 رصحت ا ناذ ذخأْلا ةيلعىلعلدب قتشملا ىلع مكحلا بترت || اذهواولاةمتهلوقوهقتشملاو |
 حراشلا ةرابعو مهنم كلذ نيعت مازالالاىف ةللا | رظنلا عطقوم مهرفكلنا ظ

 | (علاو ةوي اودوجولا ىه هلوق رث لوالاىلا ريشتاعا |١ هلصاحو مازتلالاواموزللا نع |

 ثالث سفن ةدحاولا تاذلا اولءم> مهلهج ةياغ نه أ[ ىلع تاد ةع ركلا ةيآلا نا |
 مهلوق وه مهرذ مك بنس ٍِ اودارا ومناقا ةثالث هلد>اورهوح ىلاعتهنااولاةو تافص

 + يلعب وا هدر دع ؟ اما وكادملا ْ

 موفاف مازنا الابوا هنمهمو زر ا

 6« نيم: مازئاا١اىف هلوق )

 لواعأ 2

 هنأ - دقو ةمصلا 0 هسفن . مئاقلا رهوخلاب

 مهلوق همئاليال نكل تاذلا سفن تافصلا ناىلا مهنم ليم
 ةعبرأف داحالا نع رظنلا مطقولذا ةئالثلا ءامدقلا

 غادحا ولان مدادعالاِب 7! سمنأب عطقالهلوق )دحاوفالاو

 نوكيالف دحاوا ىفلاصفناالاو لصفنم ا مكلااوه ددعلا

 مهنهمو هيتيشاح عو2 فصنوهاع هورسف اذلو اددع
 0-2 نائةلعلا دو>ومىل

 را

 مارتلالا ةحو لع لوق

 در نوكينانم 2 .الذالاو
 ريعوأ كلذنيعتف موزالابإعلا

 1 2 )ا

 مهفاؤ كلذكف نكم انا كلذ |

 هيفرطىا «هيتيشاحهلوق )
 ناف :كف_تالاو  ىقعالا

 لفسالا هفرط الثم نينيالا

 دلو ىلعا ا هفرطو دحاو :

 لصفنملا مكلانم معانوكيف دعااىف عقبام ددعلا لق نم
. 

 بيلغتلا ىلعوا بهأملا اذه ىلع ىئنبم جراشلا مالكذ

 مهنا هيلع درب (© ضعبلا نم ءزج ضعبلاناعم هلوق
 تادحو نمالا فاأتبال بتارملا نمالكَنا ىلع اوقفثا
 تادحو رشع ةرشنلا ءازحأف ة-مرملا كلتاهغلم

 تالام>الانه كلذ !ذ ريغىلاة ةغب راو: ةتسالو ناتسجال

 ميدقلا نأب اضيا باي دقو « لاقنا ىلوالاف هلوق )

 تاذلابءامدقلا ددعن ةرفكلاةإس ولوهسفن متاقلا ىلزالاوه

 ”كلوق ) نيملكملا بهذم قفاوبال هنا ىءالو ةقلطملاال
 فلا هنانم هيفام قيسدق ( ةنك ىهفاهسفن ىف اماو

 مدعلاب قوبسمىأ ثد ثدحم نكمم لكنا نم مهني رهتشاام

 ”فصنو ةعبرأ عومجماف
 اش و لايلنا انتا 1

 ( اوقفت ةةاهأو قرت مهفاقدادعالا 1

 « هلوق » لكلادعو ضعبنود أزد الثم دادعالا نمّةرشعل! تام ضءب دعا ناكر الذ

 قفاويالدلوق )اج سم ىفكيوهو دادعالا ىلعفقوتبالابلاف تادحولا فالف اهياعدتدايزلدساف |

 ©( بهذم )



1 
 باو ىناجالكف ت اذلابمدقلابن ولوقبالو تافصلامدقينوائاق هذا ( نيماكتملا بهذم
 نقال وتومأر 1 3 نقال اورج <, وه لدق مقاوملا حرش ىف لاق ( هم ةمأ ركلا وهلوقزطب

 هنأ روهشملا لاقب دق 44 | اولاق مهنا هيلع درب © اهمدق ىن ىلا ةيماركلاو هلوق

 تالمتحلابتاشرعتلا 8 ميرفتلاذملكتلا ىلع ةردقلاب هورس فومالكلاو ةيثملا مدقن
 دازدج او ىلو لاه يلع صن نوكي ةيريغلا اورسف دق هلوق ) ل ريغ روكحذلا

 مهللا فقاوملا حرش ىشاو> ىف

 وع مه دأسع لان ءاالأ

 ةطور ىةملأ هدا رفالل هي رعتلا

 مازلتسالا نا لعدلوق راضيا
 .رتعاىىذلامازلتسالاىىا(زل

 ءزهلاو لكلا ىدع لي

 رادلاىف ام ةغالاو فرءااىف لاب اولاق ( غلا نيدوجولا
 _ انههريغلاب دارملا ناب بدحاو ةردقو هوز ا ليز ريع

 هلوق  هلوق) هنو ءرباغينا زلالاو هعون نم رخآ درف

 | دوجولا بسم ناك ءاوس © امهنيب كاكفن الا نكع ىا
 ١ ليق اذك نيعدقلا نيمسجلاب ضقنالف زنخلا بسحوا

 مدعل وهل وق)لمأتيلف اضقن ناضورغأا ناهلالا درب نكل

 زيحلا بسحب كاكفنالا مد ناكامل ( لا ىلزالا ىلع
 بسحب ككفالا مدع درحثالاو هلضرعتمل ارهاظ

 ىتاثلاواموزاملوالان وكي ناب

 ءزآطادوحوزاو+ طبامزال
 قئذارملا سيلف لكلان ودب

 ناك بنا ىانم مازاتسالا
 ىنالهض رعت م دعانا قام ىلعل د

 اهدو>وو همدعاهمد.فهلوق )تف عاكف اكريغدو>ولا

 ةئلانبملا قيرطب“ مازاتسالا نع. ريس ذه(
 نيب مازاتسالانا ىلع ل نيمدعلاو ندوجولا فاقد او

 مهفاذ6ةثدحلاةفصلا فال هلوق )هرك دنساكطب نيمدعلا

 ةحمدع رهظياذهبو تاذالةةدىلا تافصلاةرباذ« اولاق

 ظ تافصلاب رادلاىف فصتادق اديزنال قباسلا مهلالدتسا

 دارأاناتةرعدق ( مناصلا ممملاءلابضقتتنا هلوق رةثدحما

 ضقت الف زيلاىفو دوجولا ىف كاكفنالا معيام ءاكفنالا
 دوحولاىف عئاصلا كفن نا زوجذا عناصااعم ملاعلاب
 لاك-ثالا درب معن عئاصلا زيهم ةلاعسال زملاىف ملاعلاو
 ري>وأ مدع ىف ايت نكع ام نا ريغلا لاق نه ىلع

 نوكيالزا زاو كاكفنالا زاوجي اودارأ مهلعل تلق ناف
 ١ ملاعلاو هءاموقتمالو هلحتوا رخ ًالاباتاق امهدحا

 نيدو->ولا نيب مازاتسالا
 هدع ىدلا دو>ولا نال

 عتاولا ىف موزلم اموزلم
 ةوالعلا هده دوصقملاف

 ىف داحم الا قن. ةيوقت
 و الام ىلع مازا'_سالا

 كفش نا زو ذا هلوق )

 08 اا لق ( عئاصلا

 نيرئاجلا دحا ىلا كاكفنالا
 ءاكفنالا بحوم.ناك اذا

 نيريغاا ىفف ةضراع ةلاح
 كاكفنالا ىف زيا رابتعا ىلا ةجاحالفالاو مدعلاهيلعأ رطامالا كاكفنالا,ف صوب الني دوجوملا

 مهصيصخ هيلع دب مدعلا ىف هنع كفن. ماعلا ودو> ولا ىف ماعلا نع كفن ذاصلان ال نيت اجلا نم



 ه ةذذلا س
 .لئاقلا اذه هروصاملوقن نو هزيح هدارفنا أشنملانا ىلعءاني ملاعلاب زيا ىف كاكفنالا

 زيه اريغلا مدقاادوحوملانيب رئاغتلا ين ىنءمالفالاو رايتعالابحاو ريغ ناسمسا سما |
 هلوق“ همدعل هادسخ و عناصلابال ىا )رم مة ريع هلو# )مهفافدم دعىلء قابلا مدقلام ودعملاو ظ

 هناهيف 6 الصا عنامالب هلوق ) ناسنالا ىلا ةبسنلاب كحمتلاةوقك« ةمزاللا ضاىعالا

 نابلحناب ضرعلا موقبال نا زوو ه.موقتمالو مئاقديغ | ,عالاب فيرعتلل صيصخ ْ
 تافيرعتلا ىفهيلا تفتايالام هلثم تاقدلحم ءاقنعم مدعتب

 صيدخمو صخالاب فررعت لك مست نككالاو
 داسفلانم هبفو ةاواسأإ لص ىت> ,عالاب فيرعت لك

 ريد ىلع هناف صحت | هياع درب هنا ىلع ىنالام

 ' | از 3 )اةيزاللا ضارعالا ادكو هل ريغ ةدوَحو
 مالكا ناب او-رص مهنا هيلع درب ( ةفصلاو تا ذلا نيب
 اود, تادلا دجوتالو ةعدقلا لب ةمزاللا تافصلاىف

 | عئامالب رخآآلا نع امه دحا ءاكفنا زاوج مهداسمو
 ظ مقتسيال هنا عمدل وق )ىناذلا ناكمالادرع ىنكي الفالصا

 | ىثزلا لح اعمىئزجلا ضرعلا ىف ىا( لحمام ضرعا ايف
 | نيريع انوكيالف جراخلاف ئدوج وع اسل نييلكلا نال

 | ةلءلاكوهلوق)ظلحلا اذهنودب ضرعلا اذهروصتمدعو

 | ادوجوهروصتسدق ملاعلاوهلوقللخ رهظيدبو (لولعملاعه
 ظ ديفم ريغ اهنودبو طب ةيلواعملا ةفاضا عم روصتلاذا هآ

 |! يطرب (ديفلل موهفملا بسحب ىباغلاو هلوق )
 | مدعنم دباللب ةدافالاىف فاكريغ موهفاابس< رئاغتلا

 انلوق ةدافا مد ءب عطقال لومحملا ىلع عوضوملا لاقشا

 أ هلو ]) باتكلا لواىف قبساك قطان. قطاننا ناويحلا
 ملا ةماع ىف مقو دق ( هنود, ةرششعاا نوكي ناو

 هفطع نكع الذا لصف فيصتدهنا وةيفانلانالد.ة ب ردصملانا هزت قتال ب دع

 « ىلع» 2 ىلعلدب قا.سلا ناىلع ا هر كح ذ نسحالا نا ىنعي ( فاك ريع

 | حراشلا ىلع ادرال ةدئاز ةدافا هنم ظلاناك عندرب لد دريم حنلا ضعبىفو فاك هنأ

 لاش نا نكحمو نيف رحلا لصف. ريبنت .ىا ( خلا لصف فروت هلوق ) نظاك |

 دق ) ظ

 صام ىلع ىض سم ريغوهو |

 نيد وجوع اسيل هلوق )|

 روصتسال ىا ( جراخلا ىف |
 امهةيلك عم هبف امه دوحو ظ

 أو-طرعت مهنا در. الف

 نيك دقلا نيوسحلا جارخلال |

 نيدوجوع اسيل امها عم |

 هلوق ( مهفاف جراخلاىف ١

 هل نا وهو ( 24 رهاظ |

 هلوق ( هتءده ىف الخدم ١

 هيفللخال لاقدق ( لاخ |
 نود هروبعت دارملاذا |

 هيف نكل ةياولعملا ةفاضا |

 ةيريغلا نوكي نا مزلي هنا

 ريتعا ولذا رايتعالا دروع

 اناك نيئيشلا نيبام ةفاضا

 ربشم» مل ولو نيريعال
 لوق نا ىلع كلذك ان وكب مل

 لصاإلاو دعب ايف حراشلا
 ةرباعم ةفاضالا فصو نا
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 رب دقطب ر ,اصربخ ىلعل.ف 1 خا ق.سام ىلع هلو 2 فروت ”ةلؤ د ةفان ركل ابنا ”ىجدق

 بأ رس ناكل ةعسدلا ,ذه ىل اء و واهناوه مزاللاب ضاقتنالاو ا نك ا ىافاضملا

 هناف مزالااب اضيا ضقتذبو ربدقت لح الا قيسام ىلع
 فعلنا نإ ) هيفام ىقعالو هلرق )ل ةلزمءملاددع ريع

 ةلجابو ةمسفناا !

 هناز> |نمءزح لكل هترياذم ىضتشال'“ىثال 'ىثلا ةرياغم

 ناك ءاوس ( ١ ماهقلم# دنع تامولعملا فد 3 هلود )

 0 هيهانتم ريع ةعدق تاقلعت !ءالناف انداحوا اءدق

 .دءاب تاددعألاو تادلوالا ىلا ةيسنلاب

 0 0 0 لعثلاب ة.هانةم ةثداح

 ىَد هال هءوذدب دعم مدعو م ند

 دد_ ماس

 تارودقملاىف رثؤتدلوق ١ لقوا نآلا اهدود و راتتعاب

 لفلاب دوحوا! اماو ( لعاذلا!نموحولا نكم اهلي

 ةرد-قلا تاقلعت حث دينيلئاقلا دنع نب رك

 دنع ةعدق اهتاقلعتف نبوكتال نوفا_لا اماو ةءدقاهلك

 3 رودقملا دو>وب لزالا تقاعت انما قف 2 .مهضعإ

 (ةردقلاى ِء ىههلوق 0 نرد الادتع ةنداحو لازال

 قالاطالا ة2 ىل_ءوا فدارتلا ىلع هيزذتلل اهرك دف |

 امه ( رصبلاو مهلاو هلوق رب زيزءلا ىوقلا هللاىلع

 رت مم يس 1 أ 471# ضعضشض1ظ.ظ.ظ.0اقاظاظلللللللل_ يم7ِِ”69بب 99 ص 9بةة ب ا ا ا  ٍصِهج_ئ_»ٍ_ش_ْ+_“+4٠«4+حححح+َبم

 1 غلاب م هنربع امهلواو ةرعاشالا دنع يسلاريع ن امض

 0 !ء قلهتا|ث رح نم تارملاو تاعومسملاب

 مكر ل دا اول 2 فاشكتالل ايس

 0 رمالف تا ارمدبلاو تاعوومألا ثود> لق رخآ

 معلا لاقبنا دربالف قاتلا

 | ه.كسك نمو نإدحما الف خمسلا نال عوممملا دو>و

 رصحماالف اضيا سمللاو قوذلاو مثلاب لوينا همزاي

 عبسل أ ىف تافضلا

7 
 ظ
ٌ 

 | لبق لضاح تاءوعسملا

 ا

 مهاج ريع ريغالدتم ط.ذتسملا

 ىلا فورص» اضيا هلوقو
 تاقاعتو هلوق ) لحتلا

 14 حا لعفلاب ةهانتم ةثداح

 هلو-ق ) ةوقلاب ةمهاتتمربغو

 ( لعافلانم دوحولا نكم

 قااذلا ناكمالا رنغ وهو

 فدارتلاى لع هسنتال هلوق )

 ىلق( قالطالا ةدك ىلعوا

 ليلد ةودملاب امه لصفلا
 لع اذه لوقاو ةئامملا

 ةوص ريدش ىلعو جراطقلا

 اهرك ذل هحو اال هريسفت
 ني روك دملا نيم.ذتاا ىوس

 هع ىلع هينتاا نا ىلع

 ىلع مةوتال قالطالا

 اهدع هيفك لب فدارتلا

 تافصلانم |

 تلقناف بئاحعلان

 تافصلا

 هدم ةساذلا

 "4 أدمعب

 ظ نوم اهريع ىفف
 ! هحواف ىنعملاادهىف كارتثا |

 : د ل صدءصخملا

 كانه نود انههرك دلاةلع

 ١ ( ةرعاشالا دنع هلوق )

 نولي ا ىا
 : ىا 4 هب كس نمو هلوق ( نظامك نبلو وا ىفةسعاشالا ضءبلو>د نيب وهب ةانانمالو

 ظ
| 

 ظ
ِ 

 (  لا ساوملا رئاسبب لوقلا ههزلي هلوق ) لعل امهترباغم ىلع لادلا ليلدلا اذهب
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 فاصتاىف ةسياقمال لاقبال (اهل ثدحم هلوقإل ة-احو ةساح نيب قرفالب اهيف هنايركل
 دنع ةقيقح ةيلحمال لو_هنانال ثداوحلا لحم اهنوك مزابف ةثداحلا اهتاقلعت. تافصلا

 لعلاناوه عافدنالا هج و هكا لوف مفدني هدو هلوق ) مهفاف ايرابتعا لالانوك

 لق نئلف اصصخم منال امهنم لكو نيمقلانع خال ايلاعفناوا ناك ايلعف عوقولاب

 ةيعوبتمدارملا انلق عوقولل عبات ريعوهو اصص#ش مدن ددعتسام رابتعاب ”ىثلاب رساانا

 ةراذقلا و قلتلك وذَح ( تانقاعت اهل ثدحم هلوق ) هلوق ) مهفافعوقولا ررقت

 بجوتهإوق )اقن [سماك نبوكتلاب لوقبال ن هبهذه ىلع
 ٌظرافاو © هاهقلتت دنع ئرودقملا دحا . صضصخم

 جات« نيقاعتلا ىلا ةدارالا ةيسن ىواستزا هنأب هيلع
 لاقبال باجيالا مزايالاو لدلسةيف رخآ صصخم ىلا

 يع كرتلاو لعفلا ةح اهناش نم ةفص ةدارالا

 ىلعوه ) ىلاعفنالا لاوه

 رودص يلع بترتيالامم4عز

 وههلوق ) هفالخ ىلعثلاو

 قيدصتلا ىا( ةصا العلا
 دق بامسالا ليق ا

 اب ملانإب لوقلا اومزج
 لعفلا ىلا اعاد 0

 ظ

 دوجو ىف مالكلا لوقنانال ةبسنا! ءاوتساعم صرصختلا
 ' نوكو هلو ) عج سالب ممجرتاا همازلتسال ةفصلا كل:
 ماع ىروستاا لعلانا هقيقحم 6 عوقوال اعبا معلا قلعت
 عوقولاب قيدصتلا لءلاو اج سم نوكيالف هريغو عوقولل

 عفدش.هيوةصصخلا ةدارالا عرف عوقولاو عوقولا عرف

 درب ممن ىلعثلاال ىلامفتالا ماوه عباتلا ءايك الو

 رلعاا وه ىلاعت هلامفاىف عجرملا ن وكينا زوج لانا

 نايبءالاصاخعالو لءفلا عوقو عرف كلذ سيل و حطم

 هلو ردحو لكنم ةححسملا ىف ءانرطىواسي لعف دو>و

 دانا نوكهنم مزاي تلق ناف ( هاسالو هركع سيدنا
2 

 ةامسملا ةلاخلا لص ملام

 يس ا اخو
 هيف عنو لاعفالا نم اريثك |

 لكل هلعفتالو ةملصم |

 دو>وهال هنا ىلع 0

 ىلع هروصت نكعو الإ ا

 هعوقوف هنم نسحاأ هحو ْ

 ظ
 ظ
 ظ
 : 1 هما | :

 ةدارالا ميجحال تبحداولاا دارا سف اا أدب ع 6 1 3 7 ىلع

 “ - د 0 - ؛ ناب ربح تناو صضخمالب

 ىءأا اده نأ هيلع درب معن كوالا معلا ةبافك مدع

اكماودفوصوه ىوقلا مدقاا رعلاةيافك ىنانب لاعفالا رودص قهفوصوه فدءهضلا
 «الو ن

 زاو+ نس>الا هجولا ىفةهلصألا نإ بج وبالهيلعوهامنسحا هجوىلع دوجوم لك روصت
 قرط نواس نابالا صاخمال هنانقملاو اصصخ ىفكي ادهو هلع وهأمف ةولصملا نوك

 داراا اذا لمأت هيف لبق ( بجاولا ةدارا ريسفت اذه هلوق ) حر هيلاراشاىام لمف

 ريبخ تناوداملا ىلع هقالطا مكاكلذ درست عت هيلع ديرملا قالطا مجول هنا

 2 نإ )
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 درحم دارملا سيلف !سولو دوصقملا اذه دعاساال عا مزلي لئاسلا لوق رهاظ ناب

 عرفتفالاو ةرابعلا هيلا دشرب امك ىلاعت هللانع املس لب وهسلاو هارك الا بلس

 تناك اذا لاعفالانا هيف 6 اصصخم ملص هلوق ) هيف ءافخال ام روعشلا ىلع ةدارالا

 ماق٠ لعف مايق زوجي لاشنا الا اصصخع ىنكي اذهف اوهس اهدادضا اهيف ةباصالا

 ىندالثماهعافترابدلع عءامةبسن عوقوب ربخلا هيلع لبق « خا قاطملا|ءلاهلوق)رخآآ لعف |

 انيقي سدلاساجتا ىنمم هسفن || لمفلاناديراناو ظوهو نيفرطلا دحال اصصخغ طصتالا
 2 ريافع وقلاناكشالوانظالو | لوقوهفةدارالاىنههوهو هحولا اذه ىلعتاذإ | نعردص»

 ظ نكل هدنعدملسم ريدم زالملا(مقولءاشواوهلوق) باجالاب
 | ماسقا رباسزود ىنيقيلا علل
 ١ حراشلال وق نعلوفعمو اعلا

 هنا كيلع نحالوهفالخ يو

 ارياغم هنوك دره تشال

 روصتلل هنرباغم ةثلثلل

 | مكِلب هلوقنم مزليالو
 ْ علا مدع نوكينا هفالخ

 ةدحاو ةدامىف فالخلا لعو

 | نظلا رك ذ ىط نا ىلع
 قوقل تيدتونالا “كلو
 حرءداراامذاداحنالا لاهتحاي
 ىاضالا وهاع'ب رص لا نم
 ةلالدلا مدع هم دوصقملا

 مهشناك روصتلل هت رباغم ىلع

 هيلع ءارتجالاف هليلعت نم
 بدع بصمالاب نذؤاا

 | ليق (هلعيالاعناسنالا ريد دقذاهلوقإ قتلا ىلع مالكلا

 قلطملا لعللال قيقدلا ملل دا لع لدياعا اذه هلع

 هبربخ|امةروصهنهذ ىف لصح رابخالل ىدصت ل قاع لك ذا

 دهاشلا يع بئاغلا سا. ةو ىلاعت هناش ىف متالدنا ىلعةرورضلاب

 رط# ىذلاو ماهفالل را ماقملا اذهنا رعاو ديشال

 ريغتشال انسفنا ىف هد ىذلا ىنعملا لاشنا وه لايلاب
 ديزو متاقدز انلوق ناف اهتالولدمو تارانسلا ري
 تاريع كلذ ريع ىلا مايقلاب دبز فصتاو مادقلا هلك بت

 تالوادمهنا كشالو ةرئاكم راكنالاو دحاو ىنعم نع

 مث ظفالا لوادم نبع كلذ سيلف ةرئاغتم ظافلالا هذه

 ةبسالاو فارطالا روصتب ةبسألا عوقوىف كاشلانا

 هنا مثراخالا دصق مدع دنع ىنعمملا كلذدالو دتبلا

 ةبسنلا عوقوب هلع مدععم ىنمملا كلذ دف هدصةدق

 هلوق ) قفوملا هتلاورب دتفمولعلا نم ائيشىنعملا كلذ سدلف

 دنعهر ذعر هظيل لعشال نادي رب وم سعأ, هناذ (هاهديعسحانك

 ةروصلاهذهىف بلطال هناي هءاع ضرتعاو هب رسصب هموأي ند

 سعالانا قحلاو هتةءةحال ىعالاةءدص دو>وملاف ةداراالا#«

 سابقو هلوق  بيرغو
 نازو هنا ىنعي ( بئاغلا

 ىذلا ىسفنلا مالكلانوكيال

 طقسف ءإعلهمالك ةرب اممانلعلانمالك ةرياغم نم مزليالفانل تباثلاك ىلاءتهلهتورث ىلع لدتسيس

 مهفاذ هنوبث بع ناهربب سيل و هيفءافحن ىسفنل ا مالكلل ربوصت هركذامن الدرب الدنا نم لبقام
 ليق( خلا ظفالا لولدم نيع كلذ سيلفهلوق) ةريحراحي راح نم( ماهفالا رامدإوق )

 رداتبلاودارماوهاك ىرهاظلا لوادملا نيعدنوك مدع نكا لحارع موقلا مالك نموه
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 دحاو ,نءه نع تاريبم# هلوقنا ىلع الصا هلوادم نوكيالنا مزلتسيال همالك نم

 مهفلا ةدو> نع زجاملادنعالا موقلا ىأرنع لودعالف اضيا لوادم هنا ىلا كادشرب

 ريبعتلا مالا ددصبنم دصق اذا هناوه ليصفتلاو ( غلا ةلاطلانع ريبعت هاوق)

 جاوسم ق.ضال هلةرباذ 3 رعلاك مهد ِع جراخلا ىف : ةدو> وه ى ع هسفن ىف د>و هتءؤصب

 نيغاكملا 5 كلاما دا ىرالاالوأهبرومأملاةدار را اهيلامضنا ءاوس ىسفن مالكي

 ا00) 0[ راكتالاو. ةينهذلا .ةلادبا نع ريت |
 س ىتلا ىا ( مالكلا ةفص توب ىلع .ليادلاو

 توبا ىلع لدب هناال قبس ايف ةدارالاو مال امر بام
 لاق«ءاسالانع لقنلا رتاوتو عاجالاهلوق لاعمةرباخملاو

 داوجوب ناعالا ىلع فوقوم عرشلا ا ع.واتلا ىف
 ةوبن قيدصتلاىلعو همالكو هنردقو هلع وىلاعت ىرابلا

 اهم هوفشسال ىتلا بياسعل اي ىنأ
 علل امن رباغم هلوق  لقاع

 الو مهفاف دراو هءاعدرو

 ل دصقملا نع فر:

 «قيفوالا دال هلو هو

 نم 'ىذ فقوتولو دتازعم ةلالد, مالسلا هلع ىنلا || مفادثلا مفدوؤ لاشنا .ظلا
 قة روك بما عرشاا نا

 فقوذلامالسالا وه .واتلا

 ىعىتلا ةزعملا ىلع هتوبث
 ةموظنملا ةنآرقلا لئافلالا
 ىلا ةغلانلا ةغالملا هحوىلع
 قالطازاو>ىفةريشالوةورذلا
 ىلعءفوقو لاو امنع مالكلا

 ديال عفادب هيمالك نييورودلا 00 اع ماكح الا هده

 دخأم مايق ريغنم هلوق ) لهأت لحختلانم قيفوتلا ف
 وهو مالكلا مايق مزاةسإ همانقو 0 : وى  قاقتشالا

 0 بولا ( ةغالاو رهاللان 2 لودعوهومالكلا

 هنود < نولئاق ةماركلا اماو ةلبانملالوق اذه( حدق مدق

 - | ل -

 عاش ضعي بهذم اده( لازال ايف كلذو هلوق) أ داك وماني روك دملاح رشا

 الا دنم دا رلانا ىلع ارهالظ لدي تاقدلا 8 مظنلا نا ىلع ءام 0 معضل |

 نم عرولتلا ف امي دارملا نوكينا وهو رخآ مفد ا هو نكل ىسفنلا ىه ىلا

 فَ 2 رانيدعاب ةفاطلا ىلع اا فق قولا ر رودالف 0 عوج 1

 ( هناف )

 داحباب هنواوأف ذخأملا مايقب نواوش تازتعماو نولطملا

 « ناولاو» هلاق اهنال ىسفنلا ىلع فقوت لئافاالا ىلع فقوتلا لبقناؤىسفناا

 ظ 0 نارك نيتلئاقلا 0 اداب اع اههرحا 0 ندرس

 ا مهفاق لوألت قانلاو ىباثال لوالاو مدقأا 2 ةءض ره نم هلع 0 امو اضرع

 تلقا بر ب ع سس ع سس

 ١ مهلاثنا مدع أب لوش نا انلمزل هقفح سيات نتف هنأ اناقواف موه ديربال دناعم ناع الاب

 | صحتلا هلاقمل ام مهش ملنف باذعلا قاقعسا هيلع بترتي ايقيقح انايصع سبل
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 مالك هنالدلوق ) ةيراتعا تارثكتلاو ص#كابةدحاوىا (ةدصص#+*ةفصدإوة) سيفنهناذ

 ىلا لكعاحر ا ناكما ىف لبق( غلا ضعبلا لص !سواوهلوق )7 ىلك صوب ديقم ىا( صوصخم
 1.3 سس سو سس سس يس اسس سس هس امس سسوس يس سس سس

 بس“ وه اعا اهتودب هدوحو مدعنا قلا باوجلاو

 لملاك ةفصلا ةدحو ىفانبال وهو ةيلزالا تاقلعتا
 ىلع ضرتعاو هناقاعت بسد ةمبازا 5 ريثك هل ىذلا

 نودب مالكلا سذج دوحو ناب ثودحلا بهذم
 عونلاو سنجلا ىف كلذ ناب بيجاو لاحم عاونالا
 اهرثكت ريتعي ةيص# ةفص مالكلاو نيقيقحلا

 1 ىباعملا 0 ىالتخا 1 انا هلوق 2( اهئاقلعت تكن

 مالك هنالمالكلا سالم ربخلا ريغو» ثيح نه ىمالاناف
 قدصي ملع وه ثيح نه اديز نا هريظنو صوص#
 بتةاكوه ثيح نم ديز هنا هيلع قدصيالو دب زدنا هيلع

 !ولو (داحتلا بجبال ضعبلا ضعبلا مزلتساو وقل
 كشالوهكعنهىلوأس دل رخآ ىلا اعحارضعبلا لمحت

 ردق اذام هلوق ) لكلا نيب مازلتسالا عون دوجويىف

 اماو بلطلا ىلع امزع هيف ناب هلع ضرتعا ( لد>رلا

 'يمأيالزا هنهمزاي لاشالاهفس اهنوك ىفكشالف هتيقح
 نالطبلا ىهطق هناو الصا *ىبشب مالسلا هيلع ىنلا

 هفسلاو ىنمتلاو ىحن رصلا سعالا نيب قرف لوقنانال

 ىلا قبسي الثا هلوق ) مودمإل ىحيرصلا مالاوه
 مالكو ظفللا ىف لامعتسالا عئاش نأ رقاا ناف ( هآ مهفلا

 فدارتلا ىلع هسا هيف اضياو سكعلاب ىلاعت هللا

 فاام مهاوق نا ىنعي ( كرمملانإب ريبخ تناو هلوق )
 لودعلاىفةرورض الف ىسفنلا مالكلا تين دقوةغللا ةدعاق

 ةمصلا هيديرب ىلاعت ىرابلا فاصتا عصلالاو هلوقف
 ملا ةقوطاملا لئافلالا هيدارب هلوق ) ةخالا بسح

 مازلتسالا عون رابتعابلك
 كيلع قحال نكل ىنخحالدعب

 ءزجلا لكلا مازلتسا ىف دعب النا
 لكلا دههيف - راشلا ررقام ىلع

 عاج رادعف ض رفلا ىلع ءزجلاب

 ادمعب ضعب نود ضعب
 بصعتلا ضحم نمآلا سيل

 ولو هلوقل نطفالا مدعوأ

 اهنوك ىف هلوق رث مهفافإ-
 ضرف اذا هف-ال لق( اهفس

 0 قداسعلا نإ

 لوقت نيو هلدلو ةدالوب

 كيسا فقنلا بحوم

 بطاخم الب باطخلا ةؤيص

 د_ءإ هدو>و قم ءاوس

 ةرئاكم هيلع مالكلاو الوا

 (فدارتلا لعد هلق نال

 ناقرفلا, صاخنآ رقل ناديذ
 رتاسو هم“ هللا مالكو

 فدارت الف ةلزناا بتكلا

 نآ رقلانا لاقنا الا مهالا

 نودنا الااضيا ماع ىسفنلا
 هلوق )داتقلا طرخ هيو

 (ةغالا بح ةوحلا هيدي 1

 اذا بسانملا نا هيلع درب

 حراشلا مالك لام لاقيدق نكل ةنل كلذ ع<:مواريبك اولع كلذ نع ىلامتهلوق لدب لو. نأ ظ
 لج نعهزئتبالاك هيلع ن ضاىعالا لج نعىلا«آ هللا | ءزاتبالنا موزاداحالاىنمع ناكولدهنا |
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 لاقءاوس تافسلاو ضارعالا نيب قرش لقاع لكنا ةرورض لطاب ىلاتلا نكل هنافص

  اذهنا هياعدرب هلوق ) مهفاذ ذخألا مايقىنمع تاقتشملالجنا هنمرهظفالوا فقوتلاب

 نيقرطب انه نوبي ما
 لوالاوهاع' صملا رابت>او

 ىلاريشي حراشلا مالك رهاظو

 هءافخ ىعداولوا نذ ىناثلا

 نع لفغ دقف ضرتعملا لع
 ىف لولدملاو لادلا هركذ

 هناىلنع لوالا باو-ملا

 رسال لب وادا ةرتغاؤا

 نا اضيا دروو ناقرطلا

 نم ىلوأب سيل ليوأتا
 الوقنمدلوق )مهفاف لي وأتلا

 مهضعب مزتلا ( اكرتشمال
 دعو قرغ ”لومفتف دنا

 نكل امهو كارتشالا لاّتحا

 رابتعاب لوقا نا روهشملا

 ةقيقلا نع زاتع ردا

 وه حر هققحافف زاخناو
 ل قنا ناوصلا باوجلا

 نع هقةح امف باودال

 تفتئليمل انلق زو_هملا موزل
 الا

 مهفاذ عضولا ريّثعا ثمح

 كلذل مسا ناكنا هلوق م
 اذه زانق © صخخشلا
  «ماه» ثودحىفداسفالفادا<االاراهظا اننثارق نوكينا زاو+ل ةيلثملا موزل عنو قشلا

 ليق«هنءهيفن حدفهلوق )اذهريغب اولا ىفرك ذناووماقملا اذهىف قيقحملاوههلءاو روهظلا

 صملا تاو> قيقحال رخآ باوح اذه نا هيلعدرب

 | ]ل ولدك بوتكمنآر قلا ناب ةلزتعملا كسمتامل هنا. ليضفتلاو
 '006 1 انكللاب دفطو ناب:ةران هنغ ببحاب مداح ن وكف
 فوسوملانابىرخاولادلا ةفصب لوادملا فصو بابنم
 'روهشملا زاحناوا كارتشالاب نآرقلا قلطيدقو ظفالاوه

 هلوق ) لمأتفىنءا ثودحدنم مزليالو اضيا طفللا ىلع
 ١ عيج نء دعم“ امله صخ مهضعب لاقو 4 ملكلا منا صخ

 أ( هتالدرابعاوه اهادلوق ) داعتما فالخ لع تاهجلا
 ا | ًالوقتم هلوكي رعشر ةقالعلا ناتعا ةلعلق

 هءاود.و لطاب وهو هنع لوقنأاىف ازاع اضيا نوكيو

 هيضتشالا ةقالعلا رابتعاو لوالا ىنءمللا رده لقتلازا

 عض وأ رخأت ىضتقال ةقالعلا رابتعا ناب باجيدقو

 عضولا بيبرت مدع تابثا نا هيفو الوقنم نوكي ىتح
 ظفال مسا هلوقزث همازتاا ىف ةرورضال لكشم نيمالكلا ىف

 ناكنادتشنامالكن اهيلعدربو )»ع مهدةوهوامهل لءاشىعملاو

 نوكيال نا مزلي ىلاعت هناذب مئاقلا صخلا كلذلاهسا

 هؤرشامزاب عطقللرظنهيفو هلثملب ىلاعت هعمل دأب ارقام

 مالسلا هيلع: ىنلا ىلع لزتملا نآرقلا وهف انم دحا لك
 مئاقلا عونلل امسا ناكزاو مالسلا هيلع لماربح ناسلب

 هصوسصم صضخمثاا كلذ ىلع هقالطا نوكينا مزاي هب

 نوك لبق نم لعح ناو ةقيقح هنع هيفن عصف ازاع

 همالك فصوت نا ملي اماع عضولاو اصاخ هلعوضوملا

 لء ناب الا صاخم الو ةةيقح اضياثودحلاب ىلاعت |

 سيدا هلوق ) صاخلا درفلا كلذو عونلا نيب اكرتشم

 مابق نيب ح قرفلا لكشي ( هسفنىف ءازخالا بتسمع
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 سيلا 0, زو

 ا

 ىلعهفتوتل عونممىعرشلا زاو1اموزاناهدلعدرب ( هيلعوه أ

 ١ لعافلاىف هدحن ىذلا ىنمااوه نيوكتلانا لابلاب رط#و |

 ا

 ظ ةوهلوقزل ءازحالا بترتبالا قرفالذاامهرئاظنو عملو علم

 دلال امم 2 < د دج د ناس جنا ع صج ع ل 222 م ص سس حج هج

 لق (هدو>و ىلع *”ىثلا تاذ قبسيف ةلاحنحاالو هلوق ) هيفرظنيلف تافصلا ةدايز مدع

 أ هنكل نالطبلا ماع هريغ ديرا ناو صاخلاو ماعلا نيب هت من بلسلا ديرأنا

 ُّى دود>وملا ماعلا هل ىو نآ رقلاب عل هنادب مئاقلا صاخلا علال نا لقاع مزتليال

 دود>ولا ُّق ءازحالا بتر مدع دارلل ل اعملو ملموق 2 مهفاث ناك عموم ىأ

 الم رفن ةئالث ظفلت اذا هنا كيلع بهذ.الو لاكثا الف ةيفيل أتلا ةئيهلا بلسال

 مهم 22 عل فزرجح
 رس

 ىفاضالا ئءملادن دبل ( مودم جارخاب
 ةدحاو ةعفداهنم ادحاو ا ًادمىهةفصلا لب

 دارملاو ةفاضالا ىلع ةلاداهناذ تاراعلا رئاس فاك ةفاضالا

 هناهيلعدرب (ىلاءتدتادب ثداوحلا مايق متع هلوق زاهؤدبم
 ”ىمحعساع درناف ليدهلاوبا هيلا بهذاكريذاابموق نازوح

 هريغب موشال 'ىشل اةفصناب دود مهناهءاوحو نال دلادخحنأ

 ردقبام لكقالطازا+-هلوق) هاضرعتبمل هنالطب روهظلو

 فورحلا مه:م مهل ثيحن

 اها ىف يشاع نيرتاولا
 ةئيهلا ءافتنا مزاي ح

 ديحولا قا ةنقلالا

 | لكىنمل ظفللا لمتحو

 | لصاحلاو علمو ما نم
 ىنا ىبفدلا دوجولا نا

 دال سفرا هن مينا لسلستلا هزل رشا نوكشاسا و0
 فالابعصرلا ادب امتد عنم هيلع درب (لسلستلا مزايفرخآ نيوكشاماو هلوق )

 | ةبوتكملا شوبقلا

 ' سيل ."مالعلاو : ةلضلملاوا

 روهظلو هلوق ) امهف
 ريمدلا| مجرم 6 هنالطب

 درت هلوق ) ريغااب مايقلا

 هءاوحو عا موزلنا هيلع

 ىعوقولا زاوهلا دارملانا

 تاو الطالا كلت عقول ىا |[

 دقوهلوق 2( ةغللا لها نم

 (© هبلعو هلام ىلا انرشا

 ثحم نه قبس ام" ىأ

 فصلا ن وكلا سفن لاش نا نكك وهءاعودهلام ىلاانرشادقو

 ٌْ قدسيف ةلاحم سالو هسفندو> ون قلعت الذا ىلاعت ىرابل هد

 | ىنث مضاومىف كعفنهناف طغحاف هدوجو لع 'ىثا|تاذ

 ىتاثلاليلدلا ادعامدارأدن "اك ( ةلدالا هذهىن.مو هلوق )

ك ىلع ليادالوهلوق) بءانتاا لع مالا ىئنبوا
 ىرخاةفصهنو

 دعا دحوب مل ناو لوعفماب طبنربو هريع يع زاتعهدو

 ةدارالاو ةردقلا سف ىلا ةيسنااب بحاولا ّى

 جلا ييشةييايييييييييياسسسسسسسسسسسسسلللللللسسسبس77س يب يللا

 تاذلا كلت ةيافك زبو#ىف دسلاذا مهو هنكل عئناصصلا تابثا بايلدس هز وجم هيلع

 ( لا ادعامدارا هن اكالوق ) كاذب سيا سالاو ريغاا ىلا حايتحا ريغزه دو>ولاىف

 ساكبتلا هحولانا هّساغ ةيدو>ولاةفدلا ةمازال تدع سمل هو>حولا ند لك لا َسدق



 أ ريختناوتدارالانع جارخاللدجوالف ةيدوجولا ديقنع رظنلا عطق عه ةيلزالا تبث
 أ فوسوملا ةيدوجو ىلع ةعرفتاهءلع ةثنثلاةلالد نكل ةءلزالاتابثالت قبس هوجولا ناب
 نوكيال فيكفهلوق )ىناثلاال
 ئدذلا قدما لق( ىزْحاَةفَُص
 ريثأتلا ةيحالص أدبه وه
 بحاولاتارودقمىلاةيسنلاب
 ةدارالا و :ةردقلا نسق

 هتاذ سفن هتافص ىلاةيسنلابو
 تاوذلارئاس نعاهتاط زاتملا

 ئرخا 3 ةقض ؛ نوكيزالف

 كاس لالا سو ارقاو

 قلاب هناي -ةنزإلا ىف
 نع صح الف اذه ىفان

 ءاعداو رخآ أدم باكترا

 رئاسس نيبو هني قرفلا
 تافصلا

 لعلو نحال كح هتبمدعو
 ىلع هعحمم ىدلاوه اذه

 هاوق ) مهفاف ىنلاب راكالا
 لبق( نمل, نالاوهادهو

 وه ن وكلا قلعتنا هف

 ”ىهسو جارحألاو داحمالا

 نوكملا نودب قق## الدنا

 سيل هنا كيلع بهدي الو

 لب قلعتلا نيع
 ةلضاح  ةفاضا

 هلوةر ةوقلا ديقبف [-ولو

0 

 وه

 نقل

  «باوج ٠» لمعألاب داربزا نكعودهلوق ) هتامدقم ميحىف قيقححلا بحيالف (ايمازلا

 مهفافةفصلا سفن ىف لامعتسالا مئاش كلذ ريغو قلخلاو لمفلاذا قيقحملا وهاذه (

 ثود<ثداحنوكملاوهلوق )ىرخا ةفص نوكيال فيكف |

 ظ

 سل 7٠١

 صوصخم تقو ىنهدو>ول ىلزالاقلءتلان وكب وا( قاعتلا

 باوجىفىا (لاةاموهلوقو ) نتملاب بسنالاوه ادهو
 ةمزالملاعنمهلصاحو نيوكتلا ثود نيلثاقلا لالدتسا

 هنا مهوتبدقو تانوكملا مدق مزل اعدقناك ولو هلوقىف

 هلصاحو هآ مزاتسي نا اماذ قلعت ناو هلو لع ضارتعا

 ”ىشب سدلو ثودحلا مزاتس قلعتلاذا عبق ديدرتلان أ

 ملاعاادو>وددردنا ىربالا ةرئادالاعسسوت هرئاظن عوبشل

 زوجب هنا ىلع همدع نيبو تافصلاو تادلاب قلعتلا نيب

 نالجانموىا(انههنموهلوق) ايمازلا اولا نوكينا
 || هلوق) هفالخ مدقلابو ةيادب هدوجولام ثداحلاب دارملا
 باوجلا ةمتنم مهضءب هلم> ( اندنع نوكملا ريغوهو
 كاكفنالاةهتل هريغ وهو لاقو ملطصملا ىلع ريغلا لجو |

 عانتمالا ريغناك املالاو برضلاكةفاضا نوكيالف امهنو

 ءاكفنالا ةعصنال *ىثب سياو نوكملا نع ح هك اكفنا
 ةدوحوم ن ونكملاىفومصخلا دنع ةاسم ريغ نيوكتلاىف

 موزالأ هيفكي ال ةيريغاا مدع نا ىلع اضيا ةفاضالا ىف

 تاذلا عم ةثدحملا ةفصلاو لحما عمم ضرعءلاك بناج نم

 نيوكتلا هيلع لبق 6 لوعفملا رباذ لعفلا نال هلوق )
 عانتمالا ريغ نكي مل !سولو هأدبم لب لعفلا سفن سيل
 ةفصلا نوكتف اضيا لعافلا ريغ ناكل م ولو دك اكفنا

 ةينيعلاب لئاقلا ناذ ىازلا مالكلا نا هءاوحو تاذدلاريغ

 لعفلا هنام لعفلاب دا رينانكع و ةيقيقح ةفص هنوك قش

 ان [ تفىع دقو ال.ثنال اريظنت برضلاكلوق نوكيو

 ( هلوق )
«+ 
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 يناج نم كاكفنالاعانتما ناوه لوالا باو>6 ىناثلا لب لوالا ميلستلاباوج هلوق ) سسس#سسسا سلس ب ب7 7 بببببببتبففطالللاااللالللبللاب ب ب ب77 ميس

 كاكشالا زاوح اهفوصومه سو اهنيب ل ةفصلا نأ ىباثلا باوحو ةينعلا بحوبال

 ريعال ريع بناح ندهواو | اينغ م هلوق رب ريدتفاضي|ىناثلا لب لوالا ملستلاباوجا

 هجوال ( ىونلاما هلوق ) |١ وة ) ءاجالاونوكتلا يف وها هيلاجايتحالاذا( عناصلا نع
 تون دعب لوالا قشلل أ ئواح ماعلاذا قيساو هنم مود ىندملا:ىوذلامامدقلا(هنممدقأ |
 اقباس نيوكتلا مدق || ىو ءوقا ىماافاضيا ماعلا مدق موزل ظحاليناب ىحالطصااماو |
 نودب ميدق هنال هلوق ) ىلع لما دهلوق لع.اددلوق ) نيوكتلان ودب مدق هنال هن ىلوأوامدقه م |

 اذه لاقيدق ( نيوكتلا || .وت.ذ ةرورضاا كح كلذو ( اراتتعارداق همئاصنوك |
 مالكلا ذا امهنيب كرتشم || قز ةواماظنلا ذه نا ,امكملال وقلاظب !لعليادلا اذه ف قوت

 هلوق ) ةينيعا ضرف ىلع ]| لءاكااًادملادبحوالامكلاةيسانإةاهلك اوةنكمملاهوجولا

 دق ( ةطساولا لام> ا | لوقإتطسا ولالامحاب شقاني دق عن تايرورضلا هيلع ىنخ د قف

 عماح بوجولا نا لاقي أ لوءفمللىنملا ردصمةيؤرلانا ىلاريشي“ ماتلا فاشكنالا ىنمع
 رايتحالا ن 3 لايكلل ىلا رلاةفص لعافلل ىئملا ردصم وف رااةفص فاشكنالانال

 هيفان قانا نود قواخملا ىف | ىنهذلا ناكمالاوهاذه ( غاىلخاذالقما انا ىنمعهلوق )
 ملاعلا ماظن ةلالد دمبة لاب || قرفناناةرورضدهلوق )هه لئاق مصخخاذاعازتلا لع رسيلو

 هجوال رايتخالا توبثىلع || ةرداصفرصيلاةيؤرب قرفلاهبديراناهناديلعدرب ( رصبلاب

 نود: طسولاىف هرابتعال || ىعالانيبرصرلاب قرفنانال ديشالفرصبلالابعتتايدي راناو
 لئقدلوق ) مهفاف بحاولا || ىضتقال رمدبلانم لخدع قرفلانا قيقعلاو مطقالاو
 ةماقا اورشاب مال ( هب || ( امهنيب كرتشي عبار الذا هلوق زارضنم قورفلاّلرل

 ولف زاوجلا مدعىلع ةادالا || ةلباقملاوريغلاب دو>ولا بوحوو قاطملازيهتلاناددلعدرب
 نأ راوطا نع هه دلال اني زوك كاوا ةيهاملاك ةماعلا رومالال

 31 كن لوف )اهو زمانا ْ ةحح م زادت ةماعلا روم الا ةيلع تلق نافامهن# ةكرتدمرودا

 لاقدق ( ارص.م قورفملا || ةحىضت#' اما لعام ضقنلاف ررضالف بجاولا ةيؤر
 : طرتشتنا زوحم تلق ا.ءطق اهيتلاهعسا مه تامودعملا ةيؤر

 ةرابع ناكمالاوهلوق ) نكمملا دو>وملا صاوخ نم *ىذب
 | ناكمالاب تالعوا اضياو ( علا دوجولا ةرورش لا 1
 فاخاذه نكمملامودعملاة يؤ 2

 اريعبم كانهام'ىش نوك ىضتش

 و' فوصوملا سفنامأ وه

 اماماو لال د”تسالا 2 أ

 نمدارملالاقيدق (زيحهلاهيلعدربهلوق) مهفاذ ضع زيعف هبات لب لالدتساب سيلا هنا نم لبق | ٠
 رظنلانه حر جراشلا هدرويسام ىلا ضارتعالا اذه لاف هتيلع.هوثملا وهبولسم! عبارلا / ١
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 لانال(ريثأتلا نالها وة )دوج وم لا صاو:نم*ىشب طارتشالا زاوج ىلعءان (رظن هيفوهلوق)
 لو.ةلانوكءاعدال ىنءمالو ليلعتلا اذهادحوالفةيؤراللباقلا وهانهةلعل ا نم دارملا نا ”ىوعس

 - ةيمدعةل انا نملاشامو رابغالفاهتككا ةلعّي ؤرالةلباقلا ةلعلالوقنانال ادحاو !يماريثأتلاو

 ( هلوةلباوخهلوق )رخًاللارادم“ىشل انوكر يثأتلانم دارملاناب عوفدف ةيرثالا لبقتال
 *ىشلافاصتا هيلعرودب ىذلارادملا ةلعااب دارماناوه تاضارتعالا نع باوجلا عضوتو
 هنأ كشالو ةيؤرلا ةوصب

 ديوك كرتشمدحاوىدو>و

 كااثلاولوالاعف دن ايدوحو

 طق .كارتشالاوةدحتولابو

 عبارلاول والابىناثانارخلا

 ( عفدءالوهو هلوق )ىناثلاب
 قيرطلاهلوق) تف عاكط قاس

 لوالاهخولا دي( روك ذملا

 6 كاردتسا مزلاتسيوهلوق )ز
 مزاوللا نم هدعب امو اذهو

 مالكلا اذه نوك .ىلع ىنبم

 روك دملاقيرطاانع الودع
 هلوق )همفامّت ف نعدق كنكل

 ةيافكل!هذه(لاشنا ىكي

 ىلع هحواا ريرقت رضيال

 نسعت ذا ليصفتلا هحو

 بأد نم سل قبيرطلا

 موهغ»نابدرهلوق )ةرظانملا

 ريثأتلانال ( ةيلعلاىف مدعلل لخدمالو هلوق ) رظنهيفو
 اذك هنمبكموهامالو مدعلا ه.,مصتءالف تابثا ةفص

 متيالف ةيطرشلا منعالدنا هيلع دربو فقاوملا حرشفف
 ةيؤرلا عانتما ىا 6 اهعانتما فةود هلوق ) دوصقملا

 منعالعنامدوجووا طرش دقفل ةيؤرلادوجو عانتما ناف
 ( غاةيصوصخنوكتزا زوجالمثهاوق )ةبولطملاةلا

 هيلع دروع للاعي دق ىعونلا دحاولا هلوقل باوح

 كرتشم ما ةيؤرلا قلعتم نا وه مالكلا اذه لصاحنا

 روك ذملا قيرطلا نع ضارتعالا عفدال اذهو عقاولاىف

 ضرعلاو رهوجلا ةيؤرل ضرعتلا كاردتسا مزلتسيو
 لولعملا ىف كارتشالا مازاتسالو امهنيب ةدحلا :اارتدالو

 كردنالا ديز انيأر اذا لاقنا ىنكيذا ةلكلاىف كارتشالا
 نكمملاو بحاواا نيب كرتشم سا ىهوام ةءوهالا هنم

 |0000| هر( امديوه هنج كرمت امنا هلت )
 ةيؤرلا اب قلعت فنكف ىرابتعا سا ةقلطملا ةيوهلا

 ةيصوصخلا كلت لعاذ ةدوجوملا هتيصوصخ ىثرملا لب
 ةععب ضوقنم ليل دلااذهنا عا مثذي ٌؤرلا قلعتىف لخدماهل
 هناهيلءدرب ( نكمت نكم١اب قامااوهل وق ) قم الام لعةيسوملاا

0 

 «مدن» اعف دا ”ىثاايدقلعت ةقلطملا ةيورلاب ةيؤرلا قلعت دا رملا لاق نا نكع ( هي وهلا

 رابةءابالدو>وملاوه كود[ أ هياعلدباكقلطملا هدوح و راتعاب دود>ولاب هقاعت هلصاحو

 ِ هي لئاقلا ذا تا_.هاملا نبع دلحاتلا تادودحولا 0 ااق اف حدشالو هصوصخ

 | هتامدق» عيمجم مث سيل ليادلا اًذهزا هريرقتو ( ةيدولملا ةعصإ ضوقنم هلوق )

 ( همازتتسالا )

 ا
 إ

 ظ مالكلا مهغب نا ىندب اذكهو مارا متي ردقلا اذو نايعالاف نوكلا كارتشا ركشال

 ١
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 عوقولا بسحب طابترالا نا هيفرسلاو همدع عنتعدق |

 ةيؤرلان ااهنم ( هوجو هيلع ضرتعادقوهلوق لناكمالاال |
 ىلأ,لوطدوملا رظنلانأ, بيجاو ىرورضلا علا نعزاخم
 رعلا بلطنأ عم لامحالاب كرتي الف ةيؤرلاىف صن

 حرش ىفاذك لوقعم ريغ هيجانيو هبطاي نم ىرورضلا
 ةصاخلا هتنوهب يعلا وه دارملانا هيلع دربو فقاوملا

 نم انبطا# نكامهجوب !.ءلاالا ىضتقال ناطخلاو

 ىسوهنا ىور ( نينمؤم اوناكنا هلوق ) رادجلا ءارو
 راذتعالل نينمؤملا رايخ نم الجر نيعبسراتخامالسل هيلع

 نمؤننلإولاقو ةيؤرلا اوبلط نيذلا مهو ةلتلا ةدبعزع |
 دعب نم اورفكو اودئرا مهنا «فةرهجهتلا_ىرن ىتحكا |
 (طارتشالا|ذهمنمباوجلاوهلوق )الصالاكشاالفاونمآ ام |

 عونلا اذهىف وهاعا انعازن اولوشنا ةلزتملل |
 مك دنع ةامسملا ةقيقحلاب هل ةفلاخلا ةيؤرلا ىنال ةيؤرلانم |

 اذك ىرورضلا اعلاب اندنعو ماتلا فاشكنالاو ةيؤرلاب |
 هيلع درب 6 حدعال مودملاك هلوق ) دصاقملا حرشفف |

 ىنعا صقن لك ندعم ىلع هلاقشال 5 ودعملا حده مدعزأ |
 اهتبؤر ناكمام» حدمتالع.اورلاو تاوصالانا اك مدعلا
 'ىشلا عانتمانا قأاو صقنلا تامسب ةنورقم اهنوكل |

 ذاح أو كررمشثلا ناب حدقمتلا درو دقذا هيفنب حدمتلا عنعال

 املاعناكلهلوق ) ىلاعت هقح ىفامهعانتم| عم نآ رقلا ىفدل ولا |

 لداحلاوةلح علا ودصقلاهيفكف بسكلااماو (اهل ات |

 فالخندو>ولاةدافا لوالاناذ بكلاوتطا بقر ْ

 2 اهنع لئسوالبهلوق ) ىلاجالا ملا هيفكيف ىتاثلا

 كل ( ىلايخ )

 ( لاقنا مي هلوق ) كلذنع ىلاعت ىرابلا ةيسولم ةوهو لا-هلا همازاتسال
 دنسلا ىلع مالكهناب ريبخ تناو رهاوظلاب كسلا دوصقماوةعون# ةغل كلذةكهيلعلبق

 غلا درب هلوقنا رهاظلاذا

 ةلئاقلا ةمدقملا ةملكل عنم

 الا هللا نكمت نكمملاب,قلعتلاو
 هنوك د واةاواسملا نيس نا

 ةمدقملا كلتلمادإ ةضراعم

 بوصنلا(هبطاخ نا هلوق)ل

 لعفلا لعافو نءوملا عجار

 1 وهدلإوق) 1

 0 و

 هندي رأ ناواهئمعب ةيؤرلاوهف

 هربوصتنمديالف رخآ عون
 ناكتالادارملانابريبخ تناو
 رصلاب ال لقعلاب مالا

 لوالاال ىناثااوه ةيؤرلاو
 (ىذتشال ناطخلاوهلوق )

 | معلا ىلعالا فوتبال ىا

 نم ناذ هجوب بطاسختإب
 رادجلا ءاروزم انبطاخي
 | مهفان هوب اني ملا هينكي
 ( اولوشينا ةلزكمإلا هلوق )

 مصناو ماتلا ى ءاسكتالا ند

 زوجذا رصد ابآل هلوصح

 مهفاذ ه.نولوشنال مهواضيإ هيدلوصح ةحجملا انيهذاناالا سلدناةقب نيصلا ىمعا ةيؤر |
 _بهذالو ىرخأب مذلا ىفانيال,ة هج حدملا ليق ( صقتن لك ندعمرلع هلاقثال هلوق وق)

 ( ىتشبلا )



 دق حدملا ةهج نا كيلع

 ةنراقملاب اهنأش نع جرخت

 راكذالاو صئاقنلا ضعبب

 لاحىف ولو هلوق ) ةرباكم

 مدع هيلع لبق ( ةرشابلا
 ىفاشإل لاحلا كلتىف إلا

 اذا ناسنالا نط ربعنا
 كلذ ثدشت. الدق العلواز

 تناو دئافتلا ةلقل هريمض ىف

 ردقنال هنا ديرب هنأب ريبخ

 هحون ولو ليصفتلا ىلع
 مفدناف ريثك تاسفتلاب هيلا
 لال_ضلاو كاياذ لاكشالا

 نوكيف (لوءفملاىنءءهلوق )
 ةءركلا ةيآلا ىف نولم“ام
 اائاطا وه لومعل | ىنمع

 هلصاحو هب لوغفملا ىف

 ردا! :نليانبا ةداثا
 ( ةفاضالا لمح مث هلوق )

 ىنولو لا اذه رابتعا

 ذا كلذ نم دالتي آلا لام
 عي قلاخ ىلاعثهدنا ىعدملا

 هلوق ) ةيدابعلا لاءفالا
 هن حرص مولا اذه ( م

 امىف اضيا حر حراشلا

 هلوق ) مهفاذ ةلوصوملا
 مدعظلاذا( رهاظلا نال
 ةراشا هلوق ) ضاصتخالا

6 71 4 : 
 تافتلالاوهجوتلا دعب !ءلابإءلا نا عم اع مةرشابملا لاح ىفولو

  هروعشب رعشيالنا زوجي لاقلام عفدن.هبولوصح ا ىبطق
 ىثبأي ةيردصمامزاىلع ( مكلعىا هلوق ) مودال ناوا
 هب قلذلا قلعت مديل لوءفملاىنمع ةيردصملا هذه لعجنا

 لومعملافالاو قارغتسالا ىلعماقملا ةنوعع ةفاضالا لمه مث

 اماماو دوصق ا متالفراوعلا ىلا ةيسنااب ريرسلا لثم ميال

 افلكت لقا ريمضلا_قذح ةل+ابواعضو ةماعىهف ةلوصوملا

 للاب هجويدقو ( ةيآآلا قاخمال نك قلخت نفأ هلوق )
 ةلزع لاو هلوق ) ظاا فالخ هنكا رهاوجلا قاخ ىلع

 ةدابعلا قاقهم-الاطانم قلكا زوكنوءنعو ( كلذنوتْهنال
 ةدعاق لطبلهلوق ) ماقملا كلذ ةقباسلا ةيآلادوروو
 هلو ) ةّلاىرا.تخاسعا هي فاكملانا ىهو (فيلكتاا

 حدع نأ زوجي لاشدق ( باقملاو باوثلاو عدلا حدملا

 باوثلااضيا و عقتلابءذلاو نسحلابحدملاك ةيلح ا رابتعابمذيو

 لأب الف هقح صل اخ وهامف هل فرست و ىلاعت هللا لعف باقعلاو

 ساسم بيقع قارتحالا قلخ ةءانع لأسيالاك اهتيا نع
 ناف نكىلاعتهلوق ىا (نب وكتلا باطخ ىلاةراشاهلوق ) رانلا
 هلوق )نوكيف نكهإل وش نا ىلعائيشداراامف هثداع ىرجاهللا

 تاو“ عبس نهيضقف ى اعتهل وق هدب وي( غلا لمفلا نعةرابعوهو
 ىلاعتهللا ءاضق نافقاوملا حرش ىف وةءلعفلا تافصا | نم ىهف

 هماعوهام ىلعءايشالابةقاعتملاة مل زالاهتداراوهةرعاشالادنع

 ىدؤيانههدبريسفتلا نكل ةيتاذلا تافصلا نم وهف لازم اليف

 ىنعمال هيلع يق( ءاضقلابب ياما اضرلاوهلوق)راركتلا ىلا
 اضرلاوه دارملا لب ىلاعت هللا تافص نم ةفصب اضرلل

 باج نا باوصلاف ىضقملا وهو ةفصلا كلت ىذتةع

 ىغقموه ثي>نملب هناذثمح نمال ر ةكلاب ءاضرلاناب

 | لب ىلاعتدتلا لعفب بلقلا اضرزأب ريبختناو رفكبسيل
 مزلتسيامباضرلان ا مث هتعصىف ةرتسالامم اضيادتفص قلعت

 هناذثيح نهال ىضذقم قاعتم وه ثيحنم قلعتملاب اضرلا | اعئاو ( نيوكتلا باط+ىلا
22222-222 ححاالللبل سسسكس مااا
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 هج 00 ٠
 اضرلاناك املوةرطفلاةمالسدب دس ثياك تايشحلارئاسنمالو

 قيرطلا اذهحراشلا راتخا ىناثل ًاشنملاولصالا وهلوالا

 ةلزتءلا لاق( غلا ديبعنب و رعنع كح هلوق ل ل «أت يلف باوجلا ىف
 ارارطضاواربحالا رايتخاوةبغر مناع |دابعلا نم دارا ى اعتدنا

 نمدارا اذا كل لاك كلذ عوقومدعىف ةسولغمالو ضقئالف
 عوقو مدعذا“ىثب سيل واول ديإف ةبغرهراداولخديناموقلا

 لبقو ةعانشلانم لقاالو ةبولغمو صقن عوندارملا اذه

 ةنسلا لهابهذموهو اضرلاالا ةربجلاريغلاًةدارالا نم مهشسال

 اقلطمةدارالاوه .هدنعاضرلاذا ليصتلانءلاخ مالكوهو |
 هنافكرتلا كلذ سفنوا ضارتعالاكرت عمدا رالاوهان دنعو

 نعدارملا فاح من همما# الدقو دا رالا قلعت عماج دق سعأ

 دا.عالوهلوق  ىلاعت هقح ىف زوج الفان دنع ضن ةدارالا قلعت

 ىلاعت هللاةردقامادبعلا لعفىف رثؤأانالعا (ةيرايتخالاعفا

 المو ةيريللا بهدموهو الما دبمل | نمةر دق زاب طقف

 باجاالب طقفديعلا ةردقوا ىرعشالا بهذم وهو هتردقل

 فاخلا عانتماو باجيالابوا ةلزتممابهذموهوارارطضاو
 عو# وا نيم ركل مامانع ىورملاو ةفسالفلا بهدموهو

 ىلع واذاتسالاسهدموهو لعءفا!لصا ىف رث و: نا لعن تردقلا

 ةعاطهنوكلثءافوصومهلءح نأبهفصوىفد.علاةردقرثؤنا

 لائح ال هل حراشلا مزمل

 نمالوهلوق) ةمضقالهفدارل

 20 هل (تايطلراخ
 راتخا هلوق ) الثم ارذك

 نابريبخ تناو 6 حراشلا

 ةشد ند 1 مدع

 | اتا هنا قألاو امضةمدن وك

 ا هيسك ءاضرنع ىهتلادري+ل

 ىلع عرفتم ىلاعت هللا ءاضقو

 نم ٌؤءاناعاىف(هعماجالدقو

 ضرعتلا كر هقنأ ىنحال بش العف ديعلل ناانههدوصقملاو ىضاقلا بهدموهوةيصعموأ

 هلوق زثةدارالا قلعت ءافتنا عم

 هفناهلداح(رثؤملانا ٍرعاو

 (هركذ ص هلوقإ) هاذمة تس

 ذاتسالا بهدم وه كر ثؤمالا ءزح تناك ءاوس هتردق ىلا | ظ

 عيج نا هينا بو ىرعشالا بهذموهاك اضحمارادموا

 ةلدالا ضءب ناالا بها ذا نم لمصفتل ا اده ىلع تان ومحل لامفا

 محام هلوق )رك لاب دابعلااوصخ كلذاف فاكملا ىفالاىرحيالا

 بترتالوهلوقاماوةرورضلاب داخل فيلكت نالطبل ( هفيلكت
 ةيربط |ىلعاضيادربدقو هرك ذم رظن ههفف ناوثلا قاقحعسا

 || نوكينا زاو ىرعشالا ىلع اذهبدربالو فيلكتلا ةدئاف مدعب ْ
 (هن دا راو ىلاعت هلا زعم دعب لق نادل وقل لمفل ارايتخالاعاد
 هلو نم قيسامو نكممت لكىلاةبسلاب نكمل امد ءوربجلا ناس اذه

 تادوجوملاىلا ةبسذاابناس اروبحمر فاكلا نوكف ليقناف



 - ةفلل رس

 نير ظانلا ىلع فخ دقدناف مهفاف ممعتلا ىلع عرفتم رايتخالاةلدا ىلع مالكا ذهو مممعتلا سفنوه

 كانه لصف ملامانههباوجلاولاؤسلاف لصفدقو طقف | ةدادالا رئا نال هلوق)
 وهام ىلع ىنعي ©( ثداح
 زاحناو مهدنع رورشملا

 نوكيزا زوي لاقي نا
 ارا 'قعا ةدارالا“ قد

 لعل ( لمأتيلف هلوق )ايتاذ
 لعلا نيبناوه لمأتلا هحو

 ةش عوبت لا همواعمو عباتلا

 دعب الف ةسسلاو ةسسملا

 ببسال ببسملا مازاتساىف

 ذا(ربخلا مزليف هلوق مهفاف
 دخلا ىلإ .ذاتكالا فرج

 اك ,هدنع هللا نم نيفرطلا

 29 دلما  فايمتالا نإ

 ذا (ربخلا مزاتسيال هلوق )
 فرصا هفدم لع
 راتخلا يناجلا ىلا رامتخالا

 دبعلا نمو ىلاغت هنم عئصب
 هلوقزهفالحم هلصا ناكناو

 ذا ( ظرمعلاب ضقنلا هيجوت
 ىنذ هلوق ) مدق هقلعت

 تثدح ولذا ( ةيلزا ىلع

 فاخنو الهج ىلاعتهلعبالقنا زاجلالاو ( بجثدلوق)ل
 ' نابريبختناو عانتمالا ىف لاحلا اذكهو هتدارا نعدارملا

 ثداح ةدارالا را نال ةدارالاب تسدل ةيلزالا مادعالا

 عوفرملا ثيدحلاف هرواذاو ثح لحم ةدارالا ميت
  قلعتنا لاقبنا رهظالاو نكمل أشي ملاموناك هتلااشام
 مدعودو>ولا ةلعاجال عنتعالاو بجي دوحولاب ةدارالا

 ةدارالانع فاخملا اوزوجاملةلزةلاواذه مدعلاةلءةلعلا
 هيلع ةدارالا ميمهتب لاؤلا هجوتبمل ةسفن لمف ريغىف

 عردق ( ابجاو ىرابتخالا هلهف نوكيف ليق نات هاوق)
 لعل لخدمالف مولعلل مبان ملازال اضيا ةمدقملا هزه

 كلذكو رايتخالاو ةردقلا بلسو لعفلا بوحو ىف

 لعفال دءبلانم رابتخالاب ىلاعتهلع نع تفرعتاذا ةدارالا

 ةكركدعبلا لسف نوكيالف# رابتخالا ققع هلوق) لمأ
 سيل راشحالا كلذنأ اماو انهه دوصقألا وهو دال

 ريجلامزايف ىللاعت هنلا نم ن وكف اًئيشدح وبال هنالديعلا نم

 نو.هاذلااماو طسوتمربخ وهو ىرعشالا بهذم كلذف

 ةدارالا ىنمع رايتخالااولوش نا مهلف ذاتسالا بهذه ىلا

 ع سمو عادالب نيف رطلا نم لكب قاعتمنا اهاش نم ةفص

 رودصنا اكربألا مزلتسيال ىلاعتهللا نه رامتخالا نوكف

 العاف ىلاعت هنوك ىف انبال باالاب هتاذ نع ىلاءت هثدارا

 ضقتلاهيح وت( غلا ضوقنم اضياوهلوق )قافتالاباراتنع

 اضيا اهاقلعت ةيلزا ىلع ىنبف ةدارالاب امو رهاظ لاب || ىو لعافلا ناك

 ثوبثىف مالكلا انلق ةدارالا قلعت ةيلزا ىلا ةجاحالف هتهح نه بوجولا تدشن |

 | فتوتال ةهلطلا هذه نم بودواأ نأ نو لل.ةامو ةدارالا ققاعت ةهد و بودحولا

 20( لعز

 / دقوهلوق م مهفاف دادعللامم* قاقمحعسا| ال هنادلامو هةح صلاخ وهام عئدل فرصت امماوهو

 || ىذلا دوصقملا لع ضارتعا قباسلانا ىنالذا قرفلا !ذهىلا ةحاحال ( لاؤسلاىف لصف
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 ىلا ثداح قاعتب ول و ىلا هندارادج وت دعب هنا ىن< الذا ض مه وفدابعلا لاعفا ىنامهتمل زاىلع

 لاحدضلا ةدارا نم نكةااوه راتحالا ناب باحجيدقو

 هنداراقلعتننا لزالا ىف نكع ناكو اهدعبال 'ىثلا ةدارا
 هلبح وهل قلعت اهقلعت لبق سدلولعفلا لد.كرتلاب ىلاعت

 الخدم هلوق ) ريدتف دبعلا ةدارافال لزالل لبقالذا
 قارحالاك ضل ابترتلاو نارودلابىا( لامذالا ضعب ىف
 هيف ةرورضال مكحالذاريثأتلاب الرانلا سيسم ىلا ةبسنلاب
 اهل.ح ةردقلا فرص خا د.ءلا فرص ناهقءقحو هلوق 2(

 قا“ نالاببسريصيهنا ىنءع ةدارالا قلعتب وهو ل عفا ابةةلعتم .

 ةقلعماهلعح ىاّةدارالا ف رصاماو لءفل اب 4ةلمتم ةفص ىلاعت هللأ ا

 ليقوولاءت هللا ةداراىف تفرعام ىلع اهمتاذإ نوكينازوجف |
 ثدحن ىذلا دصقلا ريعوهو اهلامعتسادصقةردقلا فرص

 ةردقلا نعرخأتم ةردقلا ىفرصنال ”ىعساك ةردقلادنع

 ىذتش لامعتسالا دصقنال ”ىثب سل ودصقلا نعت رخآتلا ْ

 بهذموهاكلءفلا ممن وكي الف لمعتساالو ةردقلاد>وب نا |

 لا مدقت نا 2 لعفلا دصق دنع ا ودم ل وش نم

 هامر كلوقىفاك هفصو بس هرخأ:ىفانال هتاذرابتعاب
 كلذوالتق نوكي توملاىلا هءاضفا رايتعاب ىدرلا ناذ هلتقف

 هاوق ) لءفلا عم ةردقلانالاو ىتاذلا بيقعتلاوه اذه
 بهذمىف ةكرشال ذئنيعت لبق ( هلوهاع امهنهلكدرفنو
 نال وكن رسدل وةلزتءمللاهذم نمدكر 5 عفا هنأعم داتا

 ريثأ:نا ىلع ريثأل!ىف هلخد نم هلاك درفنم نيرث وما نمالك

 كلذك هقلخ و ىلاعآ هللا لم رومالا ضءبىف ديعلا ٌةردق

 ىرجبالو ةيلكلاب ىلاعت هللا ةردقلخد ىنن نم عفا سيل

 ةلع ىا « لمفال ةلع ىهو هلوق ) ءاش امالا هكلمىف
 سكه ل ىداعط رش هنا لع روهاو قارحالل رانلاك ةيداع

 | اهناش نمو هدنع ريثأتلا امناشنم لوقتنا كلو هلقالملا

 نكمت دابعلا لاعفانم لعف

 هرودصلاح هكرت نم ديعلا

 ربتعا اذا عت هلاعفا اماو هنم
 اهيفف هندارا قاعت ثودح

 ََت ردصام ني> كرتلا نم نكك

 دقوهلوق "سفن هناؤدمفاذ
 ةدارالاب ضةنلا نعىأ( باي

 ا 3 اهةلعت

 ةمدقملا هده ىلا هحاحال

 قلعت ناىا(هنا ىن.ءهلوق)

 هلوق ( لمثلاب ديعلا ةدارا

 دصق ىا 6 دصقلا ريعوهو

 هلوق ) لعفلا باتكا

 لوقعمريع مودعملا لاوعتسا

 4 لا مدقتنا مثداوق (

 فصتسنا زو اذه ىلعف

 ليتنا نايبجك | بضق

 ةردقلا دوحو 0 قدا

 دعب لامعتسالا دصق هنوكب

 هريتعا أم دحناو اهدو>و

 قو الب نيدصقلا نم

 مدعا ىا (ةكرشال ثهلوق )
 ( الكنال هلوق ) دارفنالا
 هلو ب دارفنالا مدعل عام

 3 هنوكل مام ( ناىلع

 ناالااعطقريثأتلا ةوقاها ةردق ىهثيح نم ةثداحلا ةردقلاذا ( ريثأتلا امناشنم هلوق )
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 هريثاتجورخ مدعل ةوقلاب العاذناك املأ دبعلا وهو ةردقلا هذه هلنم لعافا!نم ءارملا
 هلطرخا ناك لبقلا» لإ

 عوقو هلوق رث ةوقلاب اضيا

 ىا ( هعاطتسا الب لمفلا

 عوقوو بدكلاىف ةرثؤم
 الاعب هده الب لمقلا

 وه ناكف هلوق ) لمأتف ,هدنع هيلعلعافلا ريثأت فقوت

 ' رآه جول تايهنملالءفىفمذلا ىنانيالوهو عيقلا سكي
 عوةومزلالاو هلوقر) 'ىجع ام ىلعديلا ةردقلا فردوهو
 لوش نم ىلع ىمازلا مالكل ا اذهنا نال( ةعاطتساألب لعفلا

 دو>وىف ةعاطتسالل لخدالفالاو ةئداحلا ةردقلا ريثأتب
 ءاش عانتما نم مال هلوق) اود ل.س ىتح لمفلا
 ليبقنم تسلذا ىلاعت ِهللاةردش ضقنالف (ضاىعالا

 هلداح(ةردقلانأب متفرتعادقف هلوق )ل مهدنع ضارعالا

 ةرورضلا 3 ىده م

 هلوق ) هدرو! ام مفدناف
 كيسا نتن ةرمماللا

 ةيفنملا لاقت اعر ( الصا
 كيئارسخال .٠ ةعمصْسلا ©

 نعل تضلاو ورشلل

 ءاش ملعب 11

 ةكع انفال ” ضصارعالا

 افصو هلوق 2 قال اك

 اع هياعدر © ايرايتعا

 نك لا نا هتك راف

 ىرعذشالا ىوعدوو الخاد قباسلا ل لادو>و ىف سل ل

 ىعدم والد !لعفلال بق ةردقالنا بهدملاذا ثحن هو

 هب فرءتساك قباساال ثم نم ديالهناالهلقاهزاوح ةلزتءملا

 ضرعلامايق مزايالاو © ضرعالا ىلع كلذةلاعسالهلوق )
 .ايرايتعاافصو ثداحلا نوكينا زوج هناهيلعد ربو ضرعلاب
 هأوق ]هلثع همايق 3 ادود وم ىعمالةردقلاخ وسر لثم

 عازنعفتربدبو ىزارلامامالاوهو“ مهضعب بهذ انههنمو

 اورسف ةئدالاةردقلا ريثأتب لقب ملا عشا! ناالا نيقرفلا
 تاهجعيج مهةردقلا نا لصاحلا راصف بسكلا مياع ريثأتلا

 هري-عو ىد ود>ولا نم

 هنوكح) *ىثشىف رثؤيال

 كلذ نوك زو الف اممدع

 مالك ودا دنودبو ان راقم اهعموأ 5 لعفلا لوصح

 مدع نكل ريثأتلا اهناشنم ةئداحلا ةردقلازإ ىدمآلا
 لاكش! الذ ئذ.> وىلاعت هللا ةردشب اهةلعتمعوةول لعفااريثألا
 هؤاشو 'ىثاامايق ا (امهماق ع هناو هلوق) ةلصا

 اههدحا ل م»-سيلفالاوزيعلا ىفدلام هتيم ىنءع لحماب اعم
 لة لكلالب سكملان م ىلوا رخ اللةفص

 000 ا ماا ا ا ا 20 > الانا نوكي ناز وم زربلا ف ىثرن ان ناد ةبوعصلا .ش

 6« ةيصوصخ » ةراشا اههلوق.) عونم هرثؤم دوحو هواضتقاو ىقاضا

 ىا ( الدا لاكشإال هلوق ) ىدكلا ريثأتلا ىلا اهعموا هلوقو ىداحم الا ريثأتلاىلا
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 ةردقلان م ازح فئصولا

 ا ل وا

 تديالا موكل  ظارشاا

 اما انه ريثأتلا نا ءكيلع



 سم# 76 2

 ةفاضالا لعلاد لك ظفلب ةران هنعربعي انفاضاافصو تاكل

 لاج الابالا قرفالفاح رصاهيلعلاد لصفم ظفلب ةر ان وانه

 افصو ةعاطتسالانوكو لاملاة كو لوة'|هربيظنولمصفتلاو

 هلوقوهبابسا ةمالسب اهريسفت مدام الاو ممفاكللائاذ

 تبرقالاواذهريسفتلا ةعحصال لا ةحديفمسابسا ةمالسوذ

 فص وزاذ استل ا ىلع ةيذيمهل ثمان ا نم لضافالا ضعب هدافاام

 ححو-:سمالا حوضواو هبابسا تاسشيم هوك فلكملا

 عع اطتسالاهذهىلعد ةع!ادلوق )هلافصو با.سالاةمالس دعو

 ةردقا|ىلاعت هللا قلخ طانم ىاسالاةمالسنأا همف رمسلاو

 دنلاةهح .هةحاشالةماللادعف لمقلايدصقلا دنع
 ربحت (هعسو ف سيلاع دبملافاكيال وهلوق )دصقلا ىلاالا
 نكعامو هسفنىف م:تءامبتاسم ثلث ىلع قاطيالامنا ماقملا

 4م طع قلعت نكل هنم نكع اموةداعدعلا نم نكع الوهسفنىف

 اتافتااهفيلك# عقءالو زوال ىلوالاو هتداراو ىلاعتهلع
 ةثااثااو ةلزتءلل انالخ اندنع زويو اقافتا عقتال ةيناثلاو

 قاطيالامفيلكت ليقامديجوت اذهف قافتالابعقتو زوجي
 ارظن بتارملانماهدءي الد لوشبالن هو ىرعشالادنع مقاوأ

 ةردقلا ناب اضيادحوب دقو هسفنىف ديعلا نه !ماكهأ ىلا

 نوكف هدنع لثفلا لع ساس ريغو ةرثؤل د.
 لك نوك مزلتسي هلال دعب هبفو را.تعالا اذه قاطيالامت

 اعف يلكتلامدع مثهاوق )هبلوقبال وهو كلذك فيلكت

 ديءلا نم نكعالو هسفنىف نكعاع ىا ( عسولاف سيل
 اههذخأتنا كلوزاولاىف عازتاااعاوهلوقةنيرقب هسفنف
 بهلايانا لاق دقو لوعثلا| مزاتسيال هنال قالطالا ىلع

 ميج ىف مالسلا هيلع ىنلا قيدصت وهو ناعالاب فاك

 هقدر, تاكدقف نمؤيال هنأ هتلج نهو هن هلي لعام

 ليعسم هفالخ هسفننم دحو ام ناعذاو هقدصيالنأىف

 زاوجلا نع الضف ىلوالا ةبترملاب فيلكتلا عقب من اعطق

 بهذم ىلع هللارحا ىف [| ناىنعي( هءابساةمالس دارملاهلوق )امهنيب ةمتاذ ةيصوصخ

 30 ا

 ةئداحلا ةردقلاذا ميتا

 تا ىط ةنراقملا

 ىوس  معنام كانه

 ريعو ئء دق ا ةردقلا

 ةلابو اهريغ ةنراهألا
 ممل دئنيح بحال

 هلو-ق ) مهفاذ ريثألا

 عفد ( ةيئاذ ةيصوصخم
 سل هنأ نم لاش ذلك

 اا لهح

 ةسكع نه ىلوآ رخخألا

 ( خلا ثيحب هلوق )

 ةفص

 ةلصالا ةئدهلا وهو

 هءايسا ةمالس دنع فلكملا

 ىلع رداصملا قالطاو

 ايل, ةفالا تاتملا

 هلوق ) ةعئاش ةحماسم

 هلصاحو ©« قاخ اانم

 ةهالسلا لب كاكفناال

 ةرشاممللا دنع ةردقلاو

 ا ةثلاثثلا ىا 6 اهدعبال

 ( قالطالا ىلع هلوق )

 نوذيف



 -- هن
 نم معا عسولاف سلام
 نكمللا ربغلا نكمملاو عنتم لا

 عازنلا نوكوتداع دبعلا ند

 لك ىف همزاتسيال هزاوح ىف
 مزاتسيال مومعلاذا هرعدق نو

 © ثحهيفوهلوق رب لوعث'|
 لاؤسلا لأمنا كنلع قال

 عمج فيكن دنا

 بيذكتلاو قيدصتلا وهو
 هلوقا عفد ثحملا لصاحو

 نم دحوام

 وهو خا ليس هفالخ

 عوج نه ىنغيالو نعال
 عنم باوجلا ىف قملاو

 زاو+ل امهني عملاب هفيلك

 متلاب رابخالا نوكي نأ

 تورىلع اينيم رفكلا ىلع
 ناعالا ىلع رفكلا رابتخا
 مهفاف دللأ 5 6 ىلا_جالا

 باوج« امنانا عم هلوق )
 ىلعلدءال ليلدلانا لاقناع
 لى 18 دل عنصالنا

 زال لتةملواو هلوق رث هيف

 ناوه هصيخنو ( غا
 نيمم تقوىف هنوم ىضذقملا

 رده مل وأو لنيعم بدسب
 بسلا ريغي نا زال كلذك

 هلوق ) ريدقتلا ىف تقولاوا
 هنوعصم نا قال ( تاق

 نيضيقتلا

 نايا كيوتل

 دحالف رعلاب علا ىلاعت هللا قا النا زوج هنال ثم هبذو

 فول اقيترملا نع ن وكف ةداعل !فالخوه من هفاللخ هسفن نم

 هنا صوص هناعذا لاحنلانا وه ةهشلا ةداممسحمىذلاو

 وهوصوصحخلاا :كلذهءلا لصواذا ه. فاكي اعاونمؤيال

 ىلاج الا ناءذالاوه بج اولاف صوصخلا لوصول ,ةأماو عونم
 لعايف اليصفتو الاجالع ايفالاحا قيدصتلاوه ناعالاذا

 5-5 ناجيدقو ىلاجالا ناعذالا ف ةلاعسالاو المصفت

 قال وءادعاع قيدصتل اوهدةحىنناع الانوكينا زو<

 هربدقتوهلوق ا صاخممالا بس ناء الا فالتخ | هيفذ ا هدعب

 ل وجيالنام زاربدقتلااذه عجول ( غلا زئاحناكول هنا

 معد ونمؤيال مهنأب مهنعدتلاربخا ال ناعالاب بهلىبا لاثما
 اتا سلام باستك اةلاعس الذ هلوق ) عقاولب زئاجدنا رءاحملا

 انلاحنا ةينادجولا ةرورضلاب ممناناعم 6 ةردقلال<*

 تادلوتلاىلا ةبسنلاب انل ا_عاننف تادلوتملاىلا ةبسنلاب
 نكمتالادهلوهلوق)تاداوتملا عيج ىف باستك الفان ريغ ىف

 ةرشابم دوجو لبقدبملا نكمت مدعزا هيلعدرب (دبعلا
 ا بيسلاةطساوب اءستكم هنوك ىفاشال هدعبو مثبسلا

 هبحوب ةرشاملا لعف ىلا ةردقلاو ةدارالا فرص نا

 .ولو(هنواردقملاتةولابىادلوقلدكرننم نكملا توغو
 ريع نم توعالناو تقولا كلذىف توعنازالل تمم

 .هءاعمطقدقدل وق )لتقلا لدب توملابالورمعلادادتماب عطق

 وهدماىلاشاعل لتشملول هنافدياا هلصون ملىا (لجالا
 نوعطق مهف لتقلا الواد هنوم ىلاعت هللاإع ىذلا هلحا

 فاضملا لجالاب دارملاناعازنلا لصاح وءالوا رمتلادادتماب

 ققحم١ لهف رخأتالو مدقت ريغ نماعطق ةايحلاه بف لطس نامز
 ناو تام ىلتةنا هنا هقحىف مولعملا ما لوتقملاف كلذ

 دصاقملاحرشىف اذك هللجا وه تقو ىلا شيعف لتشمل

 «نومدقتسالو ةعاسزورخأتسنال مهلجاءاجاذا هلوق))

 || هلوق تلقديفن فةدئافالف هئيحم دنعمادقتسالا روصت.التلقزا أ

 ( ىلاعت )



 س6 م١ الس

 الفم ازا الةيط رم ك] |١2 ىلع فطعنوم دقتسيال ىلاعت

 وكذا اوةيه د ةلئسملااولاق (ةازتءمللا تي«حاودلوق)طرشلاب
 ةسللا ةروصوف دنوكلفداهشةساوهبنت جاصح الا ضرعم ىف

 هياعدرب( غل'لوالان عباوجلاوهلوة)ه3 لا ظفل تريتسا
 لجالا »دمت لولا ىلا ىد ءيو عازنلا لحم ري ر حن قفاونالدنا

 تاي الاضراعت الف داحآ راما ثيداحالا كلت ناب اولا لب

 ىتفلارك ذلاشاك ةكربلا وريخلا بس ةدايزلادارملاوةيعطقلا

 ةشاسلاةلزتءملا ف لاخهناذ6 ىمكلا ,عزاك الهلوق)ىناثلا رع
 ىاك هك افنهلوق )لتقالحأب هتويحلطسلو 0
 ىلاعت هللا هقاساع قزرلارمسسش دقو ف رءاا قرو,شموهودهل واننا

 اةزرىراوءانوكياذه ل ءفهريغب واىدغتلابهن عفتناؤناويحلا

 هاوقدقفاونوهريغقزر ص لك ايزازو< و الدعب هفو
 قفنملا ىلع قزرلا قالط ا لاش دقو.نوةفش هانقز راو * ىلع

 :وامأ ايدارملا( كلاملاهلك أي داوامع هل وق )هددصي هنوكل زاحم

 نءالخلالاو ىعرثاافرصتااىف نذالا ىندعاكلم لوعجملا
 مهدنعقزرلا موهفمىربتعموهو ىلا ءتهللا ىلا ةفاضالا ىنء»

 لارج ةيثيحلا ةظحالع عفدن ذئنيحت 'ىجعساكاضيإ

 مارطانإ كلا ضب قوام مرت عمامهلك ا اذاءريزتخو

 نوكيال نادل وق )لن مف دلا كلذ ع-نافذلتعملا دنع كالع سيل
 ةبادنءامو * ىلاءتدلوةرهاظ نا مم(اةزرباودلاهلك أيام

 ةباد لك ن وكي نا ىضتَش ٠ اهقزر هللا ىلع الاضرالاىف
 قاسدق ىلاعت هناب سمح ا( 41 رذالك انهناهلوقرةةوزس

 ىلع هراءتخاءوسب هنع ضع اهنا الا تاحامملا نماريثك هيلا

 الذادلوق لامار حالو الالح لك أيل و تامنع ضوقنهدنا
 ةيادهاالالضالا ةلباقم تاوفهيفاضياو( عاكلذ قلعتا ىند»

 ىلاعتهل وقاذكو ( زا دتم !فىلاعتهتلاءاده لثموهلوق )

 لمتحيو« ىدهلا ىلع ىمعلا اوبحكتساف هاني دهفدوكامأو *
 هوك رتف ىدهلا مه انقل دوء'اماو ٍرعا هللاو داربنا

 ىفأ ىل-ع اه رخآو ةياآلا لوا ىف ةلالد الذا اودئرأف

 سانلااضياو ( 21 ىلاعت هاوقللطاب وهوهلوق )لوصحلا

 زاوحل ملسلا قودلا

 ةتكنل ةءئازملا ىلع فطعلا
 ءاضقلا قيسنا ةدارا ىه

 لحالا نع نا و

 هئرحم دنع ليما مدقلاك

 هلوق ) فيطل هاف مهفاف

 لاق دق ( عالجالا ددعتب

 ا وعسالا سن“: رع

 قع نتا كالا زكانا

 لحالا ردقف لازال مف

 هلوق ) ددعت الف هيسحم

 ددصب ىأ ©
 قافنالا لة اقزر نوكيزا

 ( امهتمرح مه هلوق )
 مكر ارك لا راش
6 

 لك ًايإفدل وق ) موفافامهنع
 لاّسدق « امار>الوالال>

 ةقوزرالا ةءلباق هلردش

 هددص)ا

 ةهركلا عافت را دنع

 هنع قزرلا عع 0 الف

 كلت هلردقأا رمهلا اماو

 ه:ع قزرلا عمات ةيلياقلا

 هلوق ) م ركلاب قيابال

 قاَح ذا ( ةلباقه تاوف

 د.علا نادح وو ءادتهالا

 ودول كاوا الاتي
 | عم اهنم لوالا عاتجال

 | لمتحيو هلوق ) نيريخالا



 نوكي ذئذيسف 6 دارب نا
 ءادتهالا قدخ ىنمع

 ( ةيادهلاف فاةعداوق )
 مه-ضعبو ىدهم ىهضءل

 ( لوصحلاب الا هلوق )ال
 ءاد_:هالا لوصحم ىا

 هلوق 4 هش رط نابل

 ىا © ماع نكلا من

 دوح وه دادعتس الا

 صيصو صخم* لكى ف
 لدي هب حدملا ضعبلا

 ةيادهلاب دارملا نا ىلع

 اهسفن ىدهمزالف مهلوقىف
 اذه نكل اهدادعتسا ال

 ريغ لاقت. ال رخآ باوج

 ثحلانم ركذامل فانم

 مهفاذ قياسلا هءاوحىف

 ١) ريسفتلا ىفاش هلوق |

 هانعمم لبق اذهاو ( قاحلاب

 ةلداخلا ةيادهلا ىلع انتين

 ريتعا ناو هلوق ) مهفاف

 بيجانا( غلا هللا ٍلعٍتناج

 تعمل الفط تام نه نأب

 توملاف .توملا نامز ىلا

 هللازال هيف هل ملصا

 58 -. ةةينقل رس
 تارفهيفاضاو لكلا ميقيرطلانامبو ةيادهلاف فات#

 ريع, ادتهالانا عم ىدص عواطم ىدتها نائةعواطملاٌةدعاق

 الاعدمالو ىدهم نالفحدملاماقمىف لاقءاضياونابسلل مزال

 املعم دع ناق.ايةليضف ماتلادادعتسالا نا لاش امو ل وصح لاب

 ل ليقاذك اهيلعمذ,ةصيقن لوصحلا مدعممنكتل ناب عوفدف

 لوما مدع نمةمذملا وةليضفهسفن ىف نكملا نال ث < هيفو
 لئاضفلا قا هسفن ىف دنا عمم وم دم ل عال مملانا هريظنو

 لكلا ءاع نكشلا من مظعتلا باوعتساىف اهقبساو ميدقتلاب

 هلوق ) رخآه>واذهنكل ىدهمزنالف مهلوق بسان.الف

 اندعا . ىلاءةهلوقلو ( ىوقدها مهلا مالسل اهيلع'هإ وقلو

 بولطملالوصحلا مدع ىعدتسي باطلا ذا ممقتسملا طارصلا

 ملعاو حي الام ىلع اضياق اك ابريسفتلا ىفان هنا اذهىلعدريو

 لج وةلباقألا صوصنلا رك ذ نم ماقملا|ذهلاثما ىف ضرغا انا

 .مصخلاثرشت عفد قيرطىلا داشرالاوه زولا ىلع اهضعب

 لعنكو هذتف لثم اب ةضراعملا ناكما ىلع هساتلاو ضقتلاب

 دام لاقبنانكك ( خااةيادهلانا روهكملاوهلوق لةريصب
 تالامعتسا بلغاىف ةدارملا ةيعرمشلا ةقيقحلا ناس اشملا |

 الف ىفرعلاوىوذالاءانعموه موا انيبامف روهشملاو عراشلا

 مدع هل لص الاذا 6( غارفاكلا قاخ املالاو هلوق ) ةافانم

 ضيرءتلاو فياكتاا لبق هلقع بلسوا هتناما مثيقلخ

 ضيرءتلاو فريلكتلاو دوجولا هل ملصالا لب تلق ناف |

 اذع الفط تام نع كلذ لعش ملإف مقملا معنال

 با_ةكلا رد-صىف صام ىلع هللاإ-ع بناج ربتعا ناو

 درت اولاق مهلاف 1 عا ةئمدل ناكاملو هلوق 2( لظلم الاذ

 لخم'| موزلف هفسو لم رضملا ريغلا رود_قملا ملصالا
 ادبا الرمعسم ءكرتلاب ىلاعت هللا دق قلعت لع هوحنو |
 قخالام ىلع هبلطل ىنعمالو لعفلا كلذل ىف ةنمالو |

 .لوقتانال هتقف شف هل رابتخاال هنا عم القعو اءرش
 ©( ىلاعت



 م مخ جس

 لوق ناكف غاهبلطل ىنعمالوءربك لاح تامىذلا رفاكلاهيلعدرول لضاربكولهنا مي ىلاعت
 مالكلاذه نوكيىتح(حلصاةرفغء امدعناىلعهلوق ا مهفافاد دسالوقّدنم ناك املوحراشلا
 75 حم اج دس معا ميسم ٠ 2 ا مس هيحصل تم ل ٠ دج تل سم 7: 12 دج تت ت11 11005 770 7000 1 كح 1 طل نس تا حتا دس ل

 كرت مهزبو جم ىلع اللد
 ةمكحلا هاضتقا اذا حلصالا

 ماقملا اذه ليصفتلاو

 اه: :ءةئعمنملا 3 كك رابخالا هلاءفاى لب ةيللا هتف ثىف ةئمال

 حالا ناهلصاح(نوكيام عنهناهباوجوهلوق )تدجوزا

 تدعو ىلاعت هللا قدح ضوه لبيدحا همح وتسأل ىمأ

 هيلع بجيالف ةئبلا ةمكحلاب ل هكرتف ملع مكح ميركدلا

 ةمكحلاءاضتقا اذاهطصالا كرئاو زوج ةازتءملاهيلعليقهشاعر
 كياذ مهل رفغت ناو ل ىلاعةهلوق ريس قف ئرضلالا لاق

 جرا كاذ سيلف مهلرفنتناوىا . مكحلا زيزعلا تنا

 نا ىلع همالكع ىف ةلالدالهنا هءاودو كتمكح نع

 كلد 0 ولو مهدنع بهدملا وهام ىلع باقعلا رفكلا

 وه لاما ريد_0) كلذ ىلع لصالا نا همالك ىنءف

 ةلاحمسالا ىفاشال لاحم ارب دقتلا ىلع زب وجل اذاس ولو ةرفلكل

 هيلع 2 لهحوا هفسوأ لح 914 هدقام كرثنا

 مهلا الصا ىلاعت هيلع بحاوال هنا بهدملاو اهتساعر

 هلوق ( تاصوصخلاىف بوحو ىفأ دازوكلا لاشناألا

 ةردقاامم ةمكحلا ءاضتقا هانعم لبق ( غاىرعش تبل مث

 هءاو>و امهاطبا ندللا نبيو>ولاريع اذ_هو هكر ىلع

 هللا ىلع لي: اصقن ةمكحلاب لالخالا اولعج مهنا

 هناذىلا راغنلاب 2 ناو ال روهجمس# و كرتلا لمح ع 5 موزلو

 امزال ماعلا داحا نواءيذا ةفسالاولا بهدموه ادهو

 أذهلو ةيازالا ةيانعلا ىلا هنودنسيو حلاصملا ىلع هلاقشال

 يندم وهق .ةاايلا [بولو ||| كمت يلع بوجولا قمنا ىلا هللا اوي
 ىا(تايصوصخلاىفهلوق) القعىا ( هيلعسهفهلوق )م4-هال وهما عممالكلاو مهضعل

 « نيبو>ولاريغ هلوق ) هماةمءريغمايق زاوملا لعف صوصخ ةمكحلا ةياعرىف بحال

 مهمالك ىفذا ىنعي ( هباو>و هلوق ) رود_صلا موزاو مذلا هكران قا ةضسا اهو

 ناوه مارملا قفو ىلع

 ىرشحم لإ لوق لوصحخم

 رفكلا ةرفغل جورخال

 بيدتال بح ويلا

 هش ةلالدالو ةمكحلا نع
 نابزاول  .تطضا: لثع

 ايشان هبوحو نوكي
 روك دملا .تاندتسالا م
 شان هنا مس واو اهنمال

 لاقت هيدي دق اديس
 ىلا" ةفص الا انضو

 رب دقت ىلع ةليمحمملا ةرفذملا
 مازاةسازاو> ىلعءان هعوقو

 هيف سياف رخآ الام ملا
 ناوسولو ملصالا ءرتزو<
 لاةّتنالا اذه همالكى نعم سدل

 هارت زم ومما رب دقثلا كلذ ىلع
 مولع تنزاثلا بيدعتلا

 ةرفداار دقت ىلع ةمحلدالا
 هحلاوهسإ ىفاننال ةليحمسملا



 ا_:ه مهدت ىلع لدبام

 هيرك داك ةفسالفلا ليش
 نيبو>ولل رئاذملا ىنعملا 3

 هلو-5 ) مهاضت رك سلف

 رهاظلا('ةلوتفملا لضاب لاق
 ا-ضيا مهلوق ىف كرتلا نا

 هناذ ىلا رظنلاب 2

 ةفسالفلا لوق ىلا هعحرف

 هلوق ) مهفاف قيس اك

 ( ةيةلاموبو ىلاعت هلوقو

 هداجرع  هيعل  ةحوال ظ
 وهس هلعل ةعركلا ةيآلا |

 نا ىلع لءاد هلوق زل هنم ظ

 هيف ©( خا لبق ضرعلا
 ىلع لدتال ةفطاعلا نا

 دارملا لاق نا مهللابترتلا

 هلوق ) ىودفلا,لالدتسالا

 وو ( يا نم و
 ةقرفآملا ءاز>الاىف كلذ

 مدعل اندنع ةعمتحما

 اهشرعتف اهلةنللا انطارتشا
 لادتعا مي ةوق اهنأب

 اءافقاوملا ىفام ىلع عونلا
 ةمولعملا وللا ىلارظالابوه
 تقو هلوق م مهفاف عوقولا

 (ىجراخ صحم م ثودحلا

 صاحمشالا لدبت مزلي ذا
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 ' (| لمئاناذ تايداعلا ىف كرتلازاج نا وهكرتيالو ةتبلاهلعش هنا
 أ بيج ًاوهالقن ازاجناو ابهذن آلا بلق:.لدحا لبج نااعطق
 ءربخاامنولعجيال مهنا بجتلاو ةيعستد رحم حبوجولا نأ
 ةتبلا هلعفهنا ىلع ليل دلا مايق عم هيلعابجاوهلاءف نم عراشلا
 قاقعسالا اذه ءناف(باةعااومدلا هك رانقاقحم”اهلوق)

 ةلزتءءا ضم؛لاقو ىلقمف الو ىعرش بوجولاف عرشلاب
 لقعلادنعمذلا هكران قاقحعسا ىنمع ىلاعت هيلع بوجولاب

 كلاملاهنالمذلل نمالذا(رهاظوهودلوق)ايلقعابوجونوكيف
 ىلاءتدقحىف روصتءالذا قافثالاب باقعللالو قالطالا ىلع

 ناكمالايديقاعا ( قداصلااهب ريخاةنكمروما اهنافهلوق )
 لقعا:مدقت هل وأت بح ةياقعلا تاعنتمم ا ىفدراولا لقالا نال
 هتلال دإ ءىوتساش رعلا لعن جرلا«ىلاعتهلوةناذ لقنلا ىلع

 هون وءالبتسالاب هلي وأت بج ىلاعت هللا ىلع لاح سو اجلا ىلع
 مهقارحارانلا ىلع مهض_عىا ( هيلع وضرءيرانلاهلوق)
 هلوقو هباولتقىا فيسلا ىلع ىراسالا ضرع مهلوق ند
 مويا كلذ لبق ضرعل! ىلع لما د*نوضرءرة يلا موب و« ىلاعت
 ااا0] لالدتسالا هحو ( ارا اولخداذ اوك غاملوق )

 مهضءب زوج ( خلاهلةويحالداجهلوق )حارتريَغنم بيقعتلل
 0 الإ ييذمتاباوةطسفسدنا كالو ىللاريغ بيذعت
 ةرودك ناكمالا عذاوف لكلا نطب ىف ةويحلا عون قا
 انم روعش الب ذذاتثوملأتتاهناف ندبلا لالخ ىفو فوملا ىف
 لوالا تقولادعانا اولاق 6 هبدتعي مهل ليادالهلوق )
 تكلا نال هنسب ةداعا الف“ الاو دامضال ادم وهف اضيا
 تاصخخثملاب نيءلاةداعانابالوابدجأو ضراوعءلا ةلج نم
 لدبت مزايالاو اهنم تقولانا منالو دوجولاىف ةربتعملا
 نا دارب نا لمت لاقنال تاقوالا بسحن صاخمثالا
 هنأ عم اذه لوق' انال ىجراخ صحمد# ثودحلاتقو

 روصتءالامدوجولاىف ريتعملانأب عوفدم دنسلا ىلع مالك
 ]|| اضيإ ةداعالافرضيال ءاقبلاىف ههدعرضيالامو هنوددوه أ

 200 الل اا يرو يف اق ا اا د تا الا يت نت ل ري

 ( بحي )



 6# جيس

 داعماهنهتقولاو أدبملاتةوىفدوجوملاوهأديملانأبامناثو
 *ىشل نيب مدعلا لاممل هننعب مودعملاديعاولاضيااولاةراّصرف
 مدعل ا للخت قيقحهلا ىف دنافةلاحمسالا منع بيجاو فههسفنو

 زيقلا زيوجمب ناجصدقو هيف ةلاعاالودو>ولاىنامز نيب
 تاصخشألا ءاقب عم ةصدشملا ريغاا ضراوعلاب نيتقولاىف
 كلذ متولاضياو هحو نه نب رباغتملا نيب للملا ن وكف اهنمعب

 هسفن و ىشأ | نسب نامزلا لاما الاوان امزام ضو ءاه هنلمأل

 للملا عفدال ت تاصخ كلا ربغىف فالتخالاذ ا املا هقو

 2بي222ل ل201 1 2505209222تلدششدل8لؤ8شال

 ناو هسفنو صخشلا تاذ نيبو اهسفنو تاص#خ1 نيب

 هسفنو ضراوعلا عيج عم ذوخألا صا نيب هعفد

 لالللاىف عوقولا لاصتالا مطقب للعلا ىنممنا ىنتنال مث

 بهذو( غلااندامنالهلوق ) ىقابلا صخشلل ىف للذتالف
 ١ ىلاعت هلوقل اهمادعا دعب ةيلصالا ءازحالاةداعاىلا ضعبلا

 نيَقلا هاله نأب بحاو * ههحوالا كلاه ”ىئثلك

 رهاو+لاب بولطااو هنم ةبولطملا هنافص نع هجورخ

 . بولطملاو مسإلا لصحعل ضعب ىلااهضعب مامضنا :درفلا

 هلوق )ل كالك الها قيرفتلاف اهراآو اهصاوخ تايك رملاب

 | لمح ليقناف (ةيلصااللك الاىةلضفةلوك أملا ءاَز زحالاو

 رك انمدل رينا ل وك لل لصالاء زا نمدل وتينا

 ' الضف نول زحريصينانم هطف ىلاعت هللا لعل انلق

 ْ د وألاال ءوقولاىف داسفلاواملصا اد ةفطن ريصينانع

 ' حافتنالاب كلذ لق (دح أل ث..ةسرض فكل انأو ار
 نال ث< هيفو ةيصعملا ىف ةكرشالب هس ذعت مزلالاو دن از مضبال

 | لصاح( علا زح#|نتلا مزار امتاانلقدلو قل دب قلءملا حوران باذعلا

 ءاز ز>الا تاوذ بسد نيثديلا ةرباغم مسانتلا نا تاوحلا
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 لوالا لوالاىف راتخلا ناك ىناثلا قشلا رامتخاب باوج ( اماناو هلوق ) هلدرت بخت
 طسوتلا نال فلخ اذه

 هلوق ) ةينشا آلا ىف

 باج دقو

 هيمو ثلا نب للختلا

 هلوق ) ةينيشالا ليطحمب

 ىلا>-١ ضقتن «متول اضياو

 مدعلا للعب مهلالدتسال

 6( ثحيديفو هلوق ) مهفاف

 باح دقو هلوق ىف ىا

 باوج (قخال مث هلوق )
 نيب قرفلاب ضقتا نع
 للخت الف هلوق) نيماقملا

 هم ( قالا صحمألا ىف

 لاصتالا مطب ال مدعلا نا
 ةداعالا ةلا ءادتسالا ةلاح

 ءزج ىتابلا صحم ىنف |
 لالخلا ىف عقاولا نامزلا |[

 ةناس لاصصتا عطق دق

 لاصتالا رابتعاو هقد الب |

 ديشال قابلا ىف ةطساولاب |

 وه دامملاىف عطاقلا ذا

 نكميو اضيا مدعلا نامز [

 رتسملا دوخولا لاش نا

 عوطقاا دوخول اك ال
 هلوق) مهفافمدعاابهرارمتسا

 ىنعي 6(

 تي ١

/ 
 ا

 ا
 ا
| 



 نا ىلا ةرابشا ( لمأت

 سيل ئبدلجلا ءارجا داخحتا

 زوج ذا ةداءالل مز الب

 ءازحالا نمال دالا احنا

 هلوق 2مهفاف ندبلل ةيلصالا

 6 فقوملا ىف ضوحلاو
 هحرم نا زوحم لاش دق

 عافتنالل ةنجلا نم هللا
 هلوق ) هلخد مث دئموب

 هلصاحو ( خلا نكع تاق

 ريسدتاا ىنمع لعجملا نا
 هنم ردابت رك ذ ىذلا

 مزال نيكقملاو لقلاب
 هنع رأت الف دوجرولا

 قيسام نيبو هني قرف الف

 ةلالدلا ىف للا ىنعه نم
 دجوت فوس اهنأ ىلع
 ىلع لجلا اماو هلوق )

 نانم ىورامو طارصصلا لبق نازملازا روهشملا عيحصاا |

 هيلعلاقف رسثحلاموبكبلطن نبا هللا لوسراي ولاق ةبادت'ا |

 || نكملا ال نكملانم نيكملا

 ةنلاكلتنأب لوقلاو (ةنللا امماكساو هلوق ) روهشملا |
 نيملسملا عاجال فئاخم ائدلا نيتاسب نم اناتسب تناك

 ( ملا لمفلاب نكقلا

 س# مة ح

 تييضن اي « ىلاعت هلوق نأب ضرتعيف لوالا نيع نوكيف
 نبدللا رياغتىلع لدب ٠ اهريغ ادولج مهانلدب مهدواج
 تناو بيكر تلاو ةئيهلار باذن ىلع ءانب امتازجا داحتأعم
 هلوق) لمأتف ةءووسريغ ءازجالا داحتاىوعد نأب ريبخ
 تانسحلا لم<لبلبقو © نزوتىتلا ىهلاعالابتك نا
 ىلاعت هلوقلهلوق)ةينا ظاماسحا تائيسلاو ةناروناماسحا
 ضوملا ره رثوكلا نا ىلا ريشي ( رثوكلا كانيطعاانا
 هلوق) فقوملاىف ضوماوةنجلا ىف هناف هريغدنا مك الاو
 ذيل مطهانوكيا زوج و( 2 كسملا نه بيطا هحنرو
 هلوق ) عقو نا,ىناثلا برشلا دنع همعطو هحرب ذذاتف
 هلردق نمالاهب شيال ناز و<و( دبا مظيالف هنه برش نم
 رانلالخدناو هءرشنمأمظلاب بذءيالوارانلال وخد مدع
 ثيدحلا ىفدرواذكه(فسلا نهدحاورعشلا نمقداهلوق)

 اودجت مناف نازملا ىلعف اودحت ناذ طارصلا ىلع مالسلا
 نأبزوحيبترملاناكملاف باطلانا ههجوف ضوملا ىلف
 ضراعبالف ةبمرغ ةياور هناٍلع فرط لك نه فنأتسي

 * اعيجاهنم اوطبهاانلق « ىلاعتهلوشدود مدنا ,هوتبدقو
 هناهيلعدربو لفاسلا ىلا ىلاعلاناكلا نم لاقتنا طوبهلاذا
 لبجلا ةلقك عفتيم عضوه ىلع ناتسلا كلذ نوكينالقح

 نالمتحن تاقناذ مهلجالاهقل ىا (ن.نالاهلم هلوق)

 مهلةّاك اهلعج لصاحلا ريصيف لمهن اينامثال و ءفم نب ذال لم

 هنيكك ديزل رادلا لعج نم ردابتملا لاقءنانكك تاقاهسفنال
 لعل ااماوةنجلادوجول مزالىنمملا اذهو اهيف نكمتلا نم
 . || لكالا( مٌتاداهلك ادلوق )ر هاظلا نعلودعف لعفلاب نكمتلا
 مازلالا كرتشم هنا لال دتسالا| ذه ىلعدربو لكي ام لكن يتعب

 «دارملاذا )
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 '”ىثلكب وهو ىش لك قلاخ ىلاعت هلوقهلثموطقف لوزنلا
 وهذا رلان ا: قش ( خلادناب ماودلا دارملا ااودلوق 0 .ميلع

 فرعلا بس امتاددعي اقل عون ناف ىفرعلا ىفددهملا م اودلا أ[

 لك كالهلوةننا كلو تاقوالا ضءعب ىف ثعطقنا نأو

 ىقكيلبةوق)الما عونلا عطقالفهثم دوجودمب صخش
 الامزاهيلع درب الف هنمدوصقا ىا(ه. عاف الا نعج ورحخلا

 هلوق ) عفانملا مظعا نم ىهو عناصلا دو>و ىلع لدي ىشن

 هنالديفح ردنم رحمءلاف رفكلا قلطم درانا (هتلابءرشلا

 هلوق)ةجراخ قس رفكلا عاونا رئاسفالاوقافتالاب رفك
 نا ٠ ىلاء: هلوق رهاظ فلام اذه( نايفاضانامسا امهنا

 هيجوتلاو «ركت ائيسركنعرفكت هنعزوهنتامرئابك اوبذت

 قبرطب هلوق)رفكلا تاي زجر كلابدارملانا نم“ ىمعسام
 ىلعةريبكل اناذ ال الح هدع هنم مهشهح و ىلعىا ( لالوهسالا

 2 امل هلوق ) ىلقلا قيدصتاا مدع ةمالع هحولا اذه

 قافنا!لوةنانالن لا ةفلاخم عم عاج ا اللاش ال فلسلا| هيلع

 طلغوهو هياع مدقألا عاج الا وهدارملا ليقورمضم رفك
 (ظراغتلا ل .؛-للعدراو ثيدحلاوهلوفإل حلا هفلاخاملالاو

 دارملا لوقنانال عراشلا رابخاىف بذكلا مزلي فل اقبال
 ةغاابم واظيلغت درقا اراهظاكرتنكل لءاكل اناع الا وهناعالاب

 ىلعملوق )نينمؤملا نءهلثمردصي نا ىنيني الدنا ىلعةلالدديفو
 وهو عفن ماغرلا الا.هلوصو فنالا عر (رذىبا فناعر

 فالخ ىلع ىاهفنا مغر ىلءهتلمف لاش هبحاءةلدمدفوبارتلا

 فودم* قلعتم ثيدحلاىف راجلاو هلالذا ىل. ال ءدارم

 امب محمل نمو هلوق ) هشا حر ىلع اذه تلق ىا
 ق.-افلالوانآ» ةماع نم :أكنا لالدتسالا هجو(هلل'لزنا
 رفك ىف عازنالوهب قيدصتلاوه 'ىثلاب كحلا ناباوجلاو
 ىنالا عيف سنجلاهنهام ذلك اضياو هللا زنا قدصنمل نه
 هلوق ) ىلاعت هتلالزنا ام "ىشب كحل نمرفك ىفعازنالو

 مل هنازه لاشاع باوج
 ةي الا ديفتالى تح هيلع محم
 دو>ولاهموزل مدعل مهاعدم

 *ىثلايدارملاذا هلوق) .هفاذ

 متول ىنعي ( غادوجوملاوه
 مدع ىلعلدل ليلدلا اذه

 هنكلاضيا ةمقلا موب اهقلخ

 ام دلا ف'ىش لكدارملا لاب دق
 عطقني الف هلوق ) مهفاذ
 رابتعالاف (الصا عونلا

 نيلثملا نيبام عاطقنا لوالا

 وهو “< هنمدوصقملاىاهلوق)
 هنمةب ولطملا راث الا بترت

 عاونا رئاسف هلوق ]ل هيلع

 رسشحلاب راكنالاك ( رفكلا
 هلوق)هريغو ربقلا بادعو
 الف ( رمض» رفك قافنلا
 نكل ةهجلا هذه نم ةفلاخم

 ةهحئنم ةفلاحم هلنأ هبف

 رفكب لوقلا وهو ىرخا
 مهفاف رئابكلا لها

 ( ظدلغتلاىف دراو هلوق



 عماح حرشىف كلذرك ذ
 حرفي امركلل ىراملا

 مكحلانا باوجلاو هلوق )
 نذه لوصحم ( لا
 نم ةلك. صيص# نيباوجلا

 مهفاذف هضعببوا رافكلاب
 © كرتلا ىلع لوم هلوق )
 كارتلا لوأينا اما . ىنعي
 ( هرث اظن هلوق) رفكلاوا

 حرشلاف روك ذدملا نم

 ( رفكيناىا هلوق)هريغو
 ركذ ليبق نم وه ىنمي
 ةتكنل ماعلا ةداراو صاخلا
 ( ةمكحلا اهتافانمل هلوق )
 لماتف القع هحقلال ىا

 نسحنلاةباثا لثم هلوق )

 وذيلا هيلع !ليق, 6 ةلوم
 جورخ ةلاىف رفكلا نع
 ناىفافخال نكل ةمكحلا نع

 مثةريبكلا بحاص بيذعت
 مدعو هناعا ىلع ةباثالا

 مدع مه رفاكلا بيدعت

 ةيوست سوا ادبا هتبانا

0 

 | لوجيدناباوجلا ( رفكدقفادمعتم ةواصدلرتنمو هلوقإل

 اهرفغيلب بئاتلا ريغ ةريغص ةرفنم بحي الذا رئاغصلا ([|
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 ريض نا لالدتسالاهجو ( نوقسافلا هكئل واذ كلذدعب رفكن
 أٌئادارصحلااذهناباوجلاورفاكل ىف قسافا ارصح لصفلا
 أ اماجاهلبقو ناعالا دعب رفاكلا لوانت» قسافلافالاو ةفلابإل

 | ىلع باذعلاناهل وق )ةمعنلانارفك ىلع والم سم ءارتاا ىلع
 "0 البل فيرتتنا لالدتتالاةجنو ( ىلوتو بدك نم
 ررقتامىلع بذكملا ىلع نوكلا ىنعا دنسملا ىلع هرمصح
 بذكك سيلو بذعم رجلا ب راش نالىئاءدادنا باوجلاو
 ناىا(هب كرش, نارفغيالهللاودل وق ) ه رئاظن هملعسقو
 اوناك برغل ارافك الك رمثلاب رفكلا نعربعاعاودبر فكي

 ضعب بهذ ىا ( القع عنتمدنا ىلا مهضعب ودل وق )نيكرسش»
 ةلزتعملا ,هوقل دالاه ده ىلع ءانب القعةرفغم ا عانتم| ىلا نيلسملا

 وهو هسذعت ةمكحلا باح الابلوقاذهنا نمل بقام درب الف
 لوقةحابالا لمتحال هلوقو الوا هلطبادقو ةلزتءملا لوق
 ظ يقي و حيقلا نسحم نا عرشلاز وح مهل وق ىفانيف ىلقعلا قلاب

 نوكيا زوج هنا ىلع نسحلا
 اهتافانا ةحابالا لاعحا مدع

| 

 نازاوإ ةمكحلا ةيضقةقرفتلانوك عنع نادرب من ةمكحملا
 د ةقرفازوهفإ سولو ةينخةكحلاخ ضنا دع نك

 | ةياهن مثهنودنسحملا ةباا لثم”“ىسملا بيذعت ريغرخلآ هحوب

 ديالاءازج بج ويفدل وقوةيانملاة ياهن نعوفعا ا ىضتقمركلا
 | نانظيدق (اهنوصصخم ل زثعملاو هلوق) لللد الب ىوعد
 ا صيصخملا مصياال ناب ضرتعنف ثداحالاوتاي الذ ريمكلا

 اهبكرشي نارفغيال هللا نا «ىلاعت هلوقىفةب وتلا: ورقملا رئابكلاب

 | قيلعتلا نا عم صاع لكلب ءارسثملا ميةبوتلابةرفغم اذا ةبآلا
 | قملعتلل رهظيالف مهدنعةبحاو ىهاضياوة.ضعبلا در هنةملاب

 | رئانصلاةفرعمنال 0 ةداذ

 | هذهىفامةلك اولوق.نامهلوةرفغلل ريمشلانا عيصأ اوةماع

 ةادالا نيباعج رئاغصلابةصوصخم ب ؟ الا
 3 ظ ةرفغم موعإسنالو

 دع )



 ه6 مو طع

 (جرف:إل ريمضلانا 1-0 و هلوق) ةباثالابجوبوفعلا لاقبناالا مهللا ىنذمالاك ةمكعلل ةلخع
 ظااىلعءازحالاهجحولاؤ هب آلا نم ضارتءالا هب م الع ,دانملا فالخهنإ ىنكالو

 هوفع نه ردابتملاو ناعالا ىلا بالقنا كرشلا نع ةبوتلا نأ ضارتعالا نع اوي ناو [

 هيحاص لمجال هنع ةيوتااذا ةريكلا فال الصأ عشالوهو ه. فاصنالا لاح هوفعوه

 لوقلاس لنا راتعابف ةيشملاب قي اولا لاحدد فصتهوهف هريغك لب بنذمريغ

 هرك ذ درطتسااعا( عوقولاىلع لداعا هلوق ) ءاشنا

 باوجلاواضيا بوحولاىف تايآلا هذه ميكس ماادرانهه

 مهضعب مجزو هلوق ) هآ صوصنلا ترثك دقوملوق انهه
 واد نمو ةرىعاشالا بهدم وه اذه ( حا فنا نا

 4 لوقا ليدبتؤهو اوق لرختأ باوج هيفو مهودح
 اذا ميركلانا مهداسملعلوقاو عاجالاب فتنه بدك لب

 مْذاو ةيشملا ىلع هرابخا ىنب نا هءاشب قئاللافديعولاب ربحا

 هلوق) ليدمتالو يدك الف دعولا فال كلدب حرصي

 عوقولاب مط ديخنم ىل (ةرينصلا لع تالا ١١
 ةلدالا نم حراشلا ه هرك دامو لالدلا مايق مدعل همدعو

 هركشبالمصخلا ناعم ىوع دلانه لوالا ءزجلا تايئالف

 ( رفكلاىهةقلطملا ةريكلا نأب بحأ هلوق ) لمأتف

 دارااذا عوقولاب مطقالف ةيشلإ ديقم ريفكشلانا هلصاح
 رفكلا ادعام ةرفغمو اهصاحمشاو رفكلا عاونا رئاكلاب

 دييقتلا قت رفكلا لع ةريبكلا لم« ملولو عاجالابةنيعتمريغ

 ةرفغم زو هنال ةدئافالب بانتحالاب قيلعتلاو ليلدالب
 ةخان ةلوبقملا ىا ( ةعافشلاو هلوق ) هنودب رئاغصلا
 صناك ةعافشلانامرح قحمس هوركملا بكت سع لاقال

 مهفاذ ةبوثلا تابحاو نم

 ىنمي ( درطتسا امنا هلوق ) |
 عبنلا ل.س ىلع هر ؟ذ نا

 نوع د م-عا رك دب مذا

 نوكي ىتح بوجولا
 هيفن ىلع الالدتسا هرك ذ

 عطق ريغ نم هلوق) مهفاف
 ناك ناو هد هددق ( ا

 دراادب لصحي ىذلا ىعدملا

 عه زاوملا وه مصخلا ىلع

 ةدغاتم مدل عوق ولا

 حر هررقام ىل-ع هلليلدلا
 لوالا ءزآلا تامئالفهلوق)

 نا ديرب ( ىو-عدلا نم
 نيئزإا نم بكرم ىعدملا

 باقعلا زاوج وه امهدحأ

 كلذ عوقو ىناثلاو اهيلع

 ةلداو هيلع تهيناك باقعلا
 1 كج دن احم مس صح: دع ص ع مع الج عع دمع 222 1ص من مس م يب صم مس حمص

 هكرادش نمث مهعجاب ةريغصلا باحسا نوكيزا زوجذا لوالا ءزجلا تبثاعا حراشلا

 لود ضعبلا وفع ىفاني الك لكلا وفع ىفانال اضيا ءاص>الاو نوكيال ناو ةيشملا
 عدفماقملا اذهىف قا قيقحم وه اذه هركذبال مصحخلاو باقءلا زارج دريغ يليلدلا

 دارا هل_صاحو ةيشااب ديسقتال ليلعت ( رئابكلاب دارملا ا هلوق ) ماوعلا فيجارا كنع

 عوقولاب عطق الف نيبناملا عامجاب ةيشملاب ديقم اهنودام ةرفغمو تالءاكلا رئابكلاب

 قشولا ) « او »ف «(  ىلايخ )



 عاجالاذا (ليلدالب هلوق 2(

 نيعت م دع ىلع نيرفلا نم

 هلوق)راغصلاقح ىف ةرفغملا

 ه.ىف ( ىندالا ءازح نال

 نع صالخلاب اب دادسنانا

 هحاتةفناو ىندالا بحاص

 دعب نعم .ال ىلعالا بحاصل

 ©( لوخدلا مدعلو ا هلوقر

 دشاو .ظاعا اهنا زيوحب هيف

 هلوق ) ىنالاك ةريبكلا نم
 قحوف اهناىلع لدبال نكل
 ءاضتقالاشاع ر( رئابكل الها

 ىلع مهداع_ مهعسوت ماقملا
 ىلعلد حراشلا هرآ ذام نأ

 رئابكلا لها ق> ىف اتوب

 قيرطب لبقت اهلملف هلوق 2

 نهعيفش عفشي ناك ( رخآ

 فدع هيفي امنا لماع اهصيص* بح هلوق لادج دعس ماضي | بف هيفاهعوق وكؤلا |
 مهفاف روك ذملا لاثااك سبل

 ريغ بنتحا ةريغص ىلاو هلوق )
 نوكي نا زوجيذا ( ديفم
 ريغ ريشا هسا زثنلا

 | حراتلاىرجدق ليقبنتمل
 نم روهشااوهام ىلع انهه

 مةريبكلا نعبنتحن اريغ ةريغص ىلا ةيسنااب ىنءملامدع« وفعال

 نيعتن عاجالاب طبةنملا نءجورشلاوةنل اوهناءالا ءاز> ْ

 باكتراب

 (تاحلاصلا اولعواونهآ ئدلاناهلوق )ءو<و فيفحملاب |

 لوقتنانالىلوالا قيرطلاب رئابكلا لهامرحم' عولتلا ىفهيلع
 ىلعالاءازحنوكينا مزليالىندالاءازج نال ةمزالملا منال
 واةيعيفدلانامرحدارملالعلف !سولو مظعرخآ ءا زحهلىذلا

 وارانلاىف لوخدلا مدعلو ا ةحردلا عفرل ةعافشلانامرح

 عوقولا مزاتسيال قاقعسالانا ىلع رشح فقاوم ضع! ىف

 ةحردلاةهفرلتسلاهناىلعو' ةعافشلا تورث ىلعلد.هلوق )

 سايلا قيقحت ولاا بقت ىضتقالةعافشلا كلتمدعنال

 (ةعءافشاهنملبشالوهلوق )رئايكأ الها قدح ىفاجنا لعل دال

 لت هنا مشباوثلاةدايزاواو ةعافشلا لصا ىن.ةي. آلا رهاظ

 فشلا ةعافشب تءاحنا ىنءملاؤة يناثلا سفنالريمكا !نوكينا

 ملستدعب هلوق ) رخآ قيرطب لبن اهلعلف اهنم لقت مل

 ظ ىلعةلالدلا عنم ىلا ريشي (صاهثالا ىف مومعلا ىلعاهتلالد

 ىنال 'قايسىفةركن سفنل اناب هيلع ضرتعاو صاحم الام وع

 هنابهنع باح نانكعو امنا معيفاهيلا محار ريعتلاوةماع

 ةركنل انافاهموعثْنح نماهيلاريمضا عوج رىفةرورضال
 تلق اذان يرو رسضىلةءاههوعو عذ ولا بسحب ةصاخ ةيفنأ

 حنوكيناهنم مزاي سبل 2 سلا ىلءوهاع ا ورادلا فلحرال
 قايسىفاهعوقوو ةركنللريمضلا لق ول معن جعسلا ىلعملاعلا

 ىنءممالفهلوق زثهنداراال مومعأل | ىلع ةلالدلا وره مسملا ا

 ال( عاج الاب طب هنالدلوقر) لم أتف ديفم ريغ بنتحما ةريغص ىلاو

 مث كورتلا لوانت, الاصل لمعلا نا ىلع لال دتسالا اذه ىنبم

 ذيك ناعالا ريع هإلعالنم دولخ مدع ىلع لدالدنا
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 ىللعىا(رفكللءازج ل عج دقوهلوق)لازتعالا بهذم لطب
 توافتلازاوج د رالف اهوحن وةدشلاب ديبقتر يغنم قالطالا
 ليلدلااذهوةيانجلا ىلعءازجلاد, زال تح فءضلاو ةدشلاب

 ةرضمهلوق )ظلاب فص وب اله كام ىف ى لاعتهفرصتقالا و ىئازلا
 خالو ايندلا راضم نعل صفنيمل صولخلاالولاولاة(ةصلاخ

 اضياديقلا اذه منمنكميثرخآ هجوبلاصفنالا زاوج هفعض

 نكل (ليوطلا ثكملا ف لمحت دقرإ ولان هدي فمريغدنكل
 نيدلا تايرورضنهوهلب عاج الا ماودلا ىنمع رافكل ادولخ

 ىلوالاانا نمؤع تناامو هلوق)ةريبكلا لهادولخ فال
 لام>ال * نولذرالاكءرتاو كل نهؤناىللاعت هلو شب لّثع نا

 باَقاىفعةيناهلوق )ةيدعتلاللمكاةيوقتلانل ىفماللانوكينا
 هنو وربخلا ىلا قدصلاةِس وم هيف لصح ىا( قدصلا|ةيسأ

 هلزاذملا لا دوج و ىلاةبسنلاب ىلاطسفوسللاك ناعذاريغنهدل

 حرصءلوق )نب رخأت | ضب هققح ا ذكه ناعذالا نعايل اخانيق

 باقلا

 نيش جرد نا همزاي تاق نا ( انيسنبا مهدي ر كلذ

 رصحت:الواةرورضاابطب هناوروصنل|ىفءوحن و ىئاطسفوسلا|
 مدعمنع وناءذالان ودب نيقيلا ل وصح منع نادإ تلق مسقتلا

 هنع ربعملا ىنءملا ناوهو ثحانهه تب ىلاطسف وسال ناعذالا

 اذإودصاق احرشىف هيلع صندقو ىبطق سما « نددوركب »
 مزحلادح غاابلا قيدصالاوه ىذلا ناعالابابىف ىفكي

 مهلاف قافتالاب نظاا مولا قيدصتل انا عه ناعذالاو

 نام ىلا هبالسوتارصاح ابسقت معالا ىنمملابعلا نوممسقي

 مساقالطا ناكدلوق ) هنازجا عيمجي قطنملا ىلا | ةجاحلا

 هذهلثمىف رفكل انا ىلاّةراشا ارفاك هلع هلوقو ( رفاكلا

 ىلاعت هللا نيب وهني امذ ال ماكح الا ءارحا قح ىفو ظلاىفةروصلا

 ةريكلا نع بنتحلاةريغصلا بكت سعو بئاثلا صيصخ نا كيلع ىنذال نكلالصاةريخصلا

 بحاصو بئاثلا بيدعت

 ةريكل ا نع تفتحلا ةريغصلا

 هلوق ) اسأرمهاوق لاطباال
 ( لازتءالا بهدم لطس

 ريغلا ةريكلا لها ناوهو

 دإ_م نينمؤملا نم بئاتلا

 تاقاصاالع ولو راثلاف

 ( ىازلاليادلااذهو هلوق)

 لدعلا نويحوب م أ ىل !عءاش

 2 ديفمريع هنكل هلوق ١

 موفاف ماودلا م,هيفكي ذا

 هف(لمعلا ةيوقتل هلوق )

 هلف اهف ماللاب ةيوسقتلا نا

 كلذك سدل اًذهو بصان

 هرك ذاءا هماع ىل قو مهفاف

 نا ىلع اداهشتساال الاثم

 ةلص ماللا نا رهاظلا

 “شب سيل هنابريخ تناو
 رك ذايواوا ىف كشالذا

 نا ىلع ه. دهشتسالا لاثخا

 ماقملاذا داهشت-الا وه ظلا
 ىف ةلد ماللا نوكو ةطاَقق

 ةيودقتلا لاق>| عم ظلا
 ةيواوالا كلت اضيا ىفانمال

 ةهشالذا( ايااخانيشهاوق)

 مز ادحهلوت ) مهفاذ لمأتلا دنع ريم, هنكل نيعئلا ىلع عرفتي تافرصت هنمردصتونا
 عم رطذمال ىذلا بلاغا نظاانوكل مازتلاىهلب ةرءطقال سياةيافكلاهذه لق 6 ناعذاو

 0 ل اا ال ا ل ا يك ولا يف يللا

 ك0 ا مسح حما

 حبيتي



 < نفل سا
 أ ةنسنلانادلا رداالداقتعالا ىضتقادايقنالاوهناءذالابدارملاف ناعالا بابنه ضرقنلا لاممحا
 ' [| ةيافكمازتلاةلاوزلا لبق هناهتساغام رجالنا مسدلقملاناع اة اوفاتخا ”مناديف نكلةعقاو
 1 امفادتامهنيب نال وصخ( غلا دصاقملاحرشىف رك ذهلوق )ادج منهم ديعب ناعالا باب فن ظلا

 ريغ بيذكتلاةرامالنراقملا قيدصتلانادصاقملاحرشىفرك ذ نيتداولا راقب خديد
 | تارامالا نماثيث نراشال ىذلاقيدصتلاوهناع الأ و هب دّدعم ا ذاع

 | نينمؤملا لافطا تلقنا (طوقسلالمتحال نكرهلوق ) 1 7 , 00
 ىمكحلاال قيقا ناعالا ىفمالكلاتاق رهف قيدصتالوزونهؤمأأ ..5 ردع فال اذه
 | نوماكتملاهيلعا فانماذه( بلقلا ف قابقيدصتلاهلوق ) . ءافتنال. زول اءافتنا مازلتسا
 || (لوهذلاو هلوق)ل ناءتحيالف كاردالا دض مونلانانم أ اذه لاقب نا نككو لكلا
 0 هاوصح نعوهاعاةلفالاو مونلالاحىف ىا || هددصب نحنامو تاققححلا ف
 ةبعرشلا تار انتءالا نف

 ظ 0 نم ْؤملازاكىتحدل رقت الدف واهف لهذي دق لب 1 هيلع ١ فانم اذه هلوق )

 | ناءالاموهفمءزجدنا عمرمعلا عج ىف ةمرارقالا فكيكلذلو اذهنا ىنعي ( نوملكتملا
 ظ رارقالان أ ىنخحيالو( ماكحالاءارجال طرشرارقالااغاودل وق) بايدي هدايا نبا ولا
 | ىلعومامالا ىلع العالاهح و ىلعن و دبال ضرغل اذهل هلوق )دهعلل ماللاذةسعاشالا
  هرحبى كي هنافانكر ناك اذاام فال مالسالا لها نمءريغ لاحىا ( روذخلالاحاماو
 | صوصتلاوهلوق ) هريغىلعرهظي ل ناو ةرمرمعلا ىف ماكنا قيدضالا لاطول) هللا
 | رارقالا سيلف باقلاوهناعالا لحنا ىلعاهتلالدإ(خلاةدضمامم|| د كوس نع لمد لل

 ْ نال قافنالابف بلقل | فام رئاسال قيدصتل اهناامأ و هنمأ ْنَح ىثلاب ممل ب
 | لصالا فالخ هنال ومهفاالاعيإباط + ناعالاب باطما ناكلالاو موهثم» ري عهد 59 مهفاذ أ| لقتالفرخآ ىنمع عرمشلا ف نيميملو قيدصتلاةغللا ف ناعالا را

 أ ناعالاصوصناايدارب نا لمتح تلقنا لل دالب هيل اراصيالف 2 06 © ناعالا
 ١ ْ بسحن ة يع رشلات ال وقنملان مناع الانا عازنال تاق ىروغللا 0000 00
 00 ىوذغللا ىنملا وهف قل» 0 ب ماود مس
 ة تقوش يس ب لا تانآ :

 ا درب 2 0 بسكل ةلالد ىا ( 0 اهتلالدإ هلوق )ز مهفاف رارفالاف

 | لقنلاىلا ةروريصال ناىلع ليلد اذه ( فالخ هنالوهلوق )اهنع لودعلا ىلع ليلدالءنا
 مفادمال )َ ةيعرشلا تالوق:ء!نهدلوق 2 ءافتنالا لع ليل دف قباسلا اماو هدوجوردقولو

 م لملاسوسسسم سس سس اا سس مط بروما 00 يامي يي يي مي يي مي ايا مساس هسيسسال

 .( هني )



 هي[ هس لس

 هيلعىنلا هبءاحام عيح وهو قلعتملا صوصخ ىلةبسنلابلوقنم دارملاذاقبسام نيبودنإب
 هلوق) هفافءانعم سفن ىلاةبسنل ابوها لقنلا مدعن م ق.-امفرك ذاموعتدتلادنعنم مالسلا

 بلقلانوكىلع هرهاظب لدي هنابركحب ىتحاحب رص هيف ناعالا ركذ ملذا ( لمت<هناهيلعدرب

 هيلع دريفهلوق ) مهفافمضلاكلذ ةباثمىف مالكلا قاس لاقبدق ( مضاذا متياعادل وق)هلع

 ءزح لحم هنوكل باقلارك ذ نوكأ وا لمح هنا هيلع درب

 ىن»ي(ناسالاب قيدصتلا الا هنم نوفرعيال هلوق ) ناعالا
 اذا متياعامنا قالو نادالا لعفوه مهدنع قيقحلا هانعم

 ةدضاعملا صوصنلا هيلع دريفعرششلا ىف لقنلا مدعديلا مض

 دنعربتءماسنل هنا هيلعدرب (عا انضرف وا ىت> هلوق )

 عضوهىفربتهملاهنا ىنعع لادلا ظفالا لب ظفالادرعةيماركلا

 هتلالدل لادلا ريتعا اذا هنا ليقام لطيف ةذالاو عرشلا

 عاطوالاىف لخدال ذا لوادملا مدعدنع اهرايتعال ىنممال

 رم انم اولاق اضير مهدنع ماكحالا قح فاهل رايتعاال 2

 قس هناالا اتمؤم نوكي ناعذالا رهظاو اكنالا

 رارقالا هل قفتي ملو ناعذالا رما نمو رانلاىف دولخلا

 قلطي ىا ( ةغل انمؤم ىمسيو هلوق ) ةنلا قتيل
 لياد مايقل ةئالاو نامالا لها دنع نمؤملا ظفل هيلع

 قالطا ةدىف ةيفاك ةيفللا رومالا ةراما ناذ ناعالا

 امههو*و ناحرفاإو نايضءااك ةقءقحلا لمس ىلع .ظفألا“

 | ةنومعانم مهشو ةغا اناعا ىمع- رارقالانا فقا وملاىفو

 هفلا# هنك] اضيا رارقالاىف ةقيقح هنا همالك قاس

 هلوق ( رخآ ممر لاشناالا مالاموقلا مالكر هاظ

 ةأطاوم نواعم مهلعا لاقبال ( ناسالا لمف ناعالا ىف ىنكيال

 ناطقلاو ىثاقرلا بهدم اذه لون انال اطرش باقلا

 مضلادعب ىنعي ( صوصتنلا
 اناننآل اذه روك ذل
 هلوق ١ مهفاف هلبق اهدورو

 مهركذ ( ةنماركلا دنع

 1 لاما نورك

 مضوىف هلوق ) مهل نم
 مما ىنعي 6 ةذالاو عرششلا

 لهاو عراشلانا نوعدب

 6 كل دك هريتعا ناسالا

 بسحاو هنا ال عضو

 الذا هلوق ) ىلقع فرصتي

 لياد ( عاضوالا ىف لخد

 ىفهلوقإ روك ذملا نالطالل

 ةيورخالاى ا( ماكح الا قح
 هلوق ) ناعالا ىلع ةيترتملا

 ( خا راكثالا رمضا نم
 اهتقاس عم ةلوصوملا هذه

 | ىكيال لادلانا ىلع لدي
 وهو ناعالا مح تارت

 رانلاىف دواخلا نع ةا-هغلا

 | لولدملا دوجو هيف بحلب
 هلوق ) انهضرغلاىف لخدم اهل نكي ناو عبتلاب ترك ذاغا ىرخالا ةلوصوملاو اضيا
 ك.شالذا دا_سفلا ةرئاد هيلع نكل ناببلانع ىنَع هداف لبق ( قالطا ةح ىف ةنفاك
 هقالطاىف زومتل ارابتعا هيلع بحال نمؤم هنأب كح و الثمديز نم رارقالاعمسنم ناىف

 ايبلق اقيدصت قدصم هلا عاملا اذه درحن ديربدق لب رقم هنا ىنعم دصقول اذه



 س# ه4 اطح

 انقيقاقالطا ىلقلا قيدصتلا ىنممرابتعاب نمؤملا قالطا تنال كلذ زحي ملولةللابو ةقيقح
 حراشلا لوقانلق ام ىلع لد, ليلدلاب مكملا ريهاهيف لاخمال ذا بيغلاملاع ىوس دحا ىلع
 قيدصتلا نع ىلاخْلا رارقالا ٍيلعسدل ءارحالاذا عا ارهاظناعإلا ماكحا هيلع ىرجيو حر

 رفكي كلذ ٍلع ول ىلقلا

 هلوقل هللا كدبامهفاذ اعطق

 هنم نكعالف ( ةيماركلاال

 رخآدرهلوق ) لعجلا كلذ
 مهوت عفد ( ةيماركلا ىلع

 صملانا ىلع ءاب انه درب

 ع و ناعالانا ريتعا

 مهفاف رارق الاو قيدصتلا
 6 ةرباذ ا ىغش هلرق)

 الو انيع نوكيال نا ىنمع
 طرشلاءزج نالهاوق )ا زح
 ليرخلا دلع ذا كطرف

 ناوهلوق ) طورشملا طرش

 ىا © اهتاذ بسحب رثكترم
 ليصفتلا كلذ رثكت. مل ناو

 تاقلعتملا تاوذ ثيح نم

 ليصفتلانا وه هممت ولو
 ةلدطفملا تاقدصتلا عو#

 بسنلا ٍْخ ومع ةقلعتملا

 امهيف ددعت الو ةلصؤم

 ءازجا نكل تاذلا بسحمن
 ىهىتلا بسنلا كلت ع و
 عوج ءازح ال تاقلعتم

 بلقلاى اع رايمتسالا مدع اوركذ اذهاو ةيماركلاال !

 ةيماركلا ىلع رخآدر ( غلا دقعنم عاجالاضياوهوق )
 فاطعلا نأب عطقلام» هلوق مهوتاك هةةاومو صملا ىلعال

 ىلاعت هلوةىفاك لكلا ىلعءز إلا فطءاماو ةرئاغملا ىدتَش

 رابتعال احراخ هلعج ليوأتف ٠ حورلاو ةكئالملا لزات»
 *ىشلا طارتشا عانتمال هلوقذج رهاظلاب ىفنكو ىباطخ

 ىا(اذهوهاوق) اضيا طرش طرشلا ءزج نال ( هسفنب
 هرصءريغف روصتسالد» ناعالا بحامةدايزب اشازهنوك

 مظن حرشو ةدمملا حورش ضعب ىف اذك ماللا هيلع

 هراكتل ( ديزاليصفتلاناىف ءافخالو هلوق )ىدحوالا
 هك ملناواهسناع الا بجي امنا ثرح نم هنا ةلعتم رثاكت بسد
 ( جلا ديزي ها هلساحو هلوق ) لمأت أما وذ ثيح نم
 وههلصاح نا مهوب دقو هريعو نيهرلا ماما نع لقت انك

 لكق هيلع راش اذلف ىرخلا ةدابع ةدايعلا ىلع ماودلا نا

 اناعادنوك ريغ ةداعماودلا نوك نال ”ىشب سداو نيح
 هلوق ) ةرورضلاب قيدصتة!اريعقيدصتلا ىلع ماودلاناذ

 ةدايزدا را نأب عفدي دق (غلا لثاا لوص> نالرظن هيفو

 بهذنهو هلوق )كلذ ىفانمال ءاقيلامدعو تاصح دادعا
 بهذم وهامالقنوأ ناك اضرف ( ناعالانم لاعالان ا ىلا
 ا”طةفاضرفوا ىتادم#لا رابلا ديعو فالعلاو جراوملا
 | ءافتنا تاقنانةرصب ةلزتءم رثكاو ىتابْلا بهذم وه
 ناصقتنلاو ةايزلاروصتن فيكف لكلا ءافتنامزلتسي ءزجلا

 عرش امال ناعالا نم أزج عقب ام لفانلا تلق

 « نع« » ناونءلا كلذ اهفاصتابف امم ناعالا بحي اهناب ةفصتم ةرثكتم تاقدصتلا كلت

 هلوق) مهفاذهيفءاز>االذا ىلاجالا ناعالا فالخم ارثكتم اناعا تاقبدصتلا ءازجا ناك
 ريغتت الثم ىنويلا قيدصتلانا دارملا نوكينا زوج لاقيدق ( ةرورضلاب قيدصتلا ريغ

 (رابتعإا )



 .4 هه المح

 أزج مقيف اضرف عقب دق ضئارفلا ضعب اذك و أزج
 اهبسحم مايقلاو ةءارقلا ةدايزك كلذك عرسي ناريغ نم

 ءافتنا,ضئارفلا عاونا ضءب ضقت: دق اضياو ةالصلاىف

 بسحب اهدارفا ضءب وا ءارقفلا نع ةاكزلاك هوجو
 لكلاب بال نا نكع لب ةاكزلاو ةالصلاك رمعلا رصق

 ناءالا نا !+. هبوئئىش هيلع بحنالبقتامو ندآ نك

 كلدك بحاو وا ةعاط اهنع جرنال ةءاط ةلزتعملا دنع

 ليص#فلا رابتعاب ىا 6 رابتءالا اذبو هلوق ) ربدتف
 بس هب فيلكتلا ريغ هسفن بس ”ىثلاب فيلكتلا ناف

 لءد>اماو لمفلا ةلوةمىف الا روصتبال لوالاو هليص#
 لودع وهف هل بحوملا رظنلاب افيلكت ناعالاب فياكتلا
 ىلاعت هلوقو اءاجا ةبجاو هللا ةفرعم مهلوق رهاظ نع
 ةطساولابولورشالل رودةءىرظنلانا قلاَو هللا اونا
 ةلفغلا دنع هضرقن دقتمي دق اذإو ليصحملا بءعو

 ةصالخ اذه ليصملا ةطساو وه ىذلا رظالا نع

 نك ©« ةفرعملا ىنكي الو هلوق ) فقاوملا حرشىفام

 مالسلا هيلع ىنلا قدص هبلق ىف عقوف ةزيصملا دهاش

 لضصاح ذة. ارايثخا كلذ ليصحب افلكم نوكي ةتثب

 ىذلا ىنيقءلا ملا وهقيدصتلازا نيرخأتملا ضءب مالك
 ةينيقبلا ةفرع ان وكف ,عا ةفرعملاو هبابسإ ةرشابع لص
 ةفرعملا نوكي نا مزلي تلق ناذ هدنع اقيدصت ةيرابتخالا

 قيدصتلا تلق هدنع اروصت ةيرابتخالا ريغلا ةنيقتلا
 لباقملا وهو ىتازملا قيدصتلا نم عون هدنع ىناعالا

 نيرخأتلاضءب مالك هيحوت وهاذه لاكثلا الف روصتال

 نميث لوقت اف تلق قدصاا روصت عوقو دارب نا زوجي تلق نا الوا رايتخالاب

 ناو داقتعالا كلذإ بجوملا رظنلا ليصحمب فالكم هنا لاقب نا الا مهللا ةتفب دقتعا

 امن معا وه ذا ( ىنازيملا قيدصتاا نم هلوق ) مهفاف هيفام هيفو لبق بجوملا لصح

 اهربتعيمل عرشلاناىنعي( كلذك عرسي ناريغ نم هلوق ) مهفاذ رخآ نامز ةفاضا رابتعاب
 سمل اهمدعو ءزجح دوحو اهدوحو ثمحن ىه لب لكلا ءافتنا هٌوافتنا تحول ازح

 م

 عرشلا رابتعاىف ءزجمدعب
 جرخم ال ةعا-ط هلوق )

 رظان اذه ( ةعا ط اهنع

 لفاونلا لد نم ىلا

 كلذدك بحاووا هلوق اماو

 اهجرم نه ىلا رظان

 ضرفلا ىنمع بح اولاذ

 ( ظاا نع لودعف هلوق )

 قرفلا مدع مهوب دق

 لف نأ الع انك

 نودي روصت» ال ىرنلا

 كنلع قال نكل رظناا

 وه لوالاىف ه. فاكملا نا

 هنا هتناغ ناعالاب فاصتالا

 ىو رظنا ىلع فوق وه

 ها خسلا وه ىاقا

 فاصت الا كلذ مزلاب

 (ةثنب ىلا قدص هلوق )

 عوق و دارملا نا ظدلا

 ىلف هقدصب داقتعالا

 ارايتخا هليص## نوكي اذه

 ' قاطيالام فيلكت باي نم

 ليصحم هلاحسا ةرورض

 317 اوين :قيماعشلا

 سس سس اس سم ا م تس تسمم ب بم سم سس تس سس سم تس سس ب سس مس مس مس سم مس م مما تس سس سس سس سم



 ىناع الاوالوارايت>الابهاوصح

 سيلوهلوة)ىناثلاعونااوه

 قس اف ىناعالا قيدصتلا

 ىنع( كلذك انلقاعاوهلوق)

 هدسشو هانم هربدقت

 نم 201 هنم يدا

 (نمةلكم اليل هلوق )نينمؤملا

 هلوصع ( هيلع ضرتعا
 هئم وياسلل مو 22 -

 انه رهضملا صوم ر4املا

 بجوب هنا ال داحتالا ديؤي
 لع ىف ىبس نم هلو# 0 عمطقلا

 ملا ريغ هنا عم ( -مالكلا
 " صخاو موهفملاف ىعرمثلا

 ى!(رخ آلانع هلوق )ل هنم
 مهفاف رخآلا فوصومنع

 ( لسرا امث ىا هلوق )
 ةاوةهنم سمالا نال ه.هلوا
 ( ىلوالاو هلوق ) ءاشنالا

 راعشا مدع ةيواوالا هحو

 ةؤجولا نم هجوب نئاثثلا

 ىا هلوادم قق هلوق
 هلوق ) ع رمشلا ىف ربتعملا
 ىهو ( ةمدقملاف ةضراعم
 ةلئاقل ادا الا سائق ىرغص
 نع ةرابع مالسالا نا

 هلمتحم الامم مالكلا ليصفتو حراشلا دنع راتتك سيلو

 مالسالا نا ىنعي ( ماكحالا لوبق ىنمع هلوق ) ماقمل
 قيدصتلا ىنعم وهو ماك>الل دايقنالاو عوضخلا وه
 فدارتاا وزان: الا فداريف مالنا هيلعىتلاهب ءاحام عيمج

 6( هدؤيو هلوق ) لمآ بولطملا داالا مزلتسي

 نيل-|نهثدب ريغاهيفاندحواف . ىلات هلوقداعتالا ىا

 تدب لهاالانيمؤملانم ادحا طول ةيرقىف دحنمل ىا ه

 اهيف رافكلاو توربلا ةرثكل كلذك اناق اعاونيلسملا نم
 فقودسال ءانثتسالا ناب هيلع ضرتعاو نم ةلك متاليلو

 ضب الا كرثا إف ءالعلا تحرخلا كلوقك داحنالا لع

 مالسالا ريغ غب نهو ٠ ىلاعت هلوش لدتسي دقو جالا

 هيلعدريو هيلاط نم ليش ناءالاو ء هنم لبش نلف اطيد

 نالمتف لئ وهو موهفملاىف مالسالاريغ دارملا سيل هنا
 | ىعرشلاءلا ريغىف ىج- نمتلق اذاف معا مالسالا ن 17

 هلوق ) مالكلا اعف بس نموهسب مكحم تسا ىهسدقف

 مدع ةدحولاب دارملا ىنعي ىعدإلا ربوصت ( غلا ةلخابو

 فدارتلا نه عا وهو رخآلا نع اههدحا بلس ةحص

 (هرماوانمربخا ايف هلوق امهنه لكب تو ىواستلاو
 رابخالا نمكتي ”ىشلاب مالا لوقت نا كلو ىلسرا امفىا

 ا وتكلاوه ماللالاو ةرثأ الث هيوجونع
 | 1| ىلاعتمللا نأب صاخ .قيدصت وهف ( هتهواال

 وهوهلوقإلر هاظ رباة/امه:بف هماكح ا رثاسب قيدصتل امزلتسي
 مهاوقلاقبنا ىلوالاو ( رهاظلا دايقنالا ىنمع ةيآلاىف
 اولوقنكل ولاقبنا خد: اذأو هلوا دم ققحت مزلت بالا: لسأ

 ةضراعم اذه ( خامالسلا هيلعهلوق لبقزاف هلوق ) انمآ

 لاق دقوداحنألا ىنعا طملاىفةضراعم لوالا ناي ةمدقأ ا ىف
 ثيدح+لال د. قل اوهاك باقلا ةاطاومةداهشلا ىف طرش اذا

 ىلع لاؤس درءالف قيدصتلا نع كفشال مالسالازا ىلع

 ءكاكشألا مدع حعرشملا انس الا شن :نسلو اشم
 ملا سيب سس ا ا-اإ-لل--ابببل-ابب-ل-ببيبسس سلا ميس سس تملا

 نم



 ١ 4,ا/ 4 --

| 
 نع ةراعهنا ىلع 1 ناو ا عوضللاوه مالسالا نال حراشلا لوق وهو مكليادنا

 هناىلع هتلالدإ غلا دهشتنا مالسالا مالسلاهيلع هلوةوهو هيفشام اندنع نكل قيدصتلا

 روك ذللانااذه ىلعفلامالاوه اء هرفنا لعلاعالا مزانسيال قيدصتلاو نيفرطلا نه
 ةيوطملاة مدملا لياد حرششلا ىف لما ( 2 نيققحملا ضءب بهذوهلوق) مالكلا هيحوت نع

 ناذ ىنالاك اهسفنةمدقملاال ةرفخ تاضراءمهل نخ سما اعلي طونااناع الانا همالك

 اذ_ه ىلا ةحاحلا اث تلق

 ىلل_.جي ملول تلق هيحوتلا
 هباوج ناكل ةضراعملاؤسلا
 سل وهو دنسلا ىلءامالك

 نعهلوق ) ةرظانملابأد نم
 وهذا ( غلا مالعلا هيجوت

 حم راشملا ىلع ضارتعاب سيل

 امه دحو نم ىل-ع لب
 )َ در الف هلوق ( أهوهفم

 هناوه دورولا مدع هحو

 نطب ىف ةداعسلاب ديرا امل
 ناك 8-3 دنع ةداعسلا مالا

 هققحم د_ن:عءاهب فاصتالا

 ندقملا" ةلريشلاو لقال

 لص 1نامالا ىلع هنوم
 هلوق) كارشالا دنع كلتدل

 ( عوقولا بناح حج رنىا
 نا يالا ديرب

 ةياعر نكل القع هتبحوا

 نعأال هاوص# مزملا دنعف ناطيشلاو ىوهلا نم ةريثك
 لاق كلدب ع ريع نه جاوعلا تادف انم نم 1 هءوشي نأ نه

 موقلا هيعدبال هتفااعالوا بيرق اذهو دصاقملا حرش ىف

 ىني( غلا رفكل او ناع الا ىفةربعل انا ىلع ءان هل وقر عاجسالا ند

 هرفكوناعاب سيل لالا ناعاناىنمعال ىدرملاو ىجتملاهنا
 ةداعسلا نادما نطب ىف دعس نم ديعسأ | مهل وق ىنعمو رغل د سد

 دصاقملا حرش ىفادك ةداعسلاايهل مدع هنأ هيا لعنلادتعاا

 اذالمفلابادعسانم وم كرمثملازوكي نا همزاي ليقام دريالف

 هلوق) طوقسا | لمت انكر قيدصتل ان وكف ناع الا ىلع تام

 عوقولا بناج عجرتىا(هيضتقت ةمكحلا ةيضقنا ىنعع

 هبرق مهنيشرطلا دحا ةماقتساكةاواسملادح نع جزذتو

 كرتا اف ةيضخلا ةمكحلا لاقحا وم قئسام هيلع دربوهنمأو

 نييمالسلا هيلعهناف (نيملاءال ةجرالا كانلسرااموهلوق )

 هتباده دتءملرفك نمنكل رفكونمآ نهلكلاايندلاو نب دلما
 نيرفاكال جر مالسلا هيلعدنوك هجوب دقودب هتسرب عفا مو

 تنانالم ا يخ تناو ماودك وذم أمها

 ديةنمدبالليق ( غار هظي سما ىهوهلوق) ماقملا اذهقوس
 باذك رتفمهنايداتعا قطن لثم نعازارتحاىوعدلاة قفاوم
 دهاشيف ةضراعملابلطهنالدب رعشم ىدعاارك ذ نابب.حاو

 تابحاوا|نمتسلاههحو

 ا الف هللا ىلع ةللقعلا قلتام باتكلاهدص ىف مدقوةقفاوملان ود. ةداهشالوهاوعد

 در هلوق ( بنوحجولا دو | سعالا اما( ىمموصمادق هنا ىلعهلوق ١) هرك دتف ثلا اذه

 ىوعد ناب ريبخ تناو ةتبلا لاسرالا ىضتقن ةرورضلاب ةمكلا نا هيلع لبق ( هيلع |

 ناببا قوسلا ذا ( غلا بساملال هلوق ) ماعنالل مازتلا عزنلا ل ىف ةرورضلا
 انها لوب نب هانا اال ادعم حاولا المطر مت تح



 أ

 راق لالماو . ةنملاكحّرو تنازكسا .ىلاعتهلؤتوهف

 باوجلا ليق( غلا قحلاوماوق)
 | ىف باتكلا نم موهفملاا
 مالكلا عامسا وه مدآ قح

 هريسع ىف دارملاو مو-ظنملا

 عورلا ىتعملا ءاقلا وه

 نم لوالاو ةظقلا ىف

 ىلا ثا انود ءامدنالا صن

 مالك نا ىنحال نكل

 عم مالسلا هيلع لئاربج
 بانكلا ىف ع. رنص ضر م م

 ىلا لسرا اضيا ركذو

 كلم مالسلاةءلع قسوم ما

 اممارت>اذ ةوبنلا هحو ىلع

 ه.لماو نيباولا نم تش

 حفب ىا ( عفلاب هلوق ١
 ءاهشنال هلو ق ) بالا

 ىتابعرلامدعوهو ( هتاع

 ةعاسلا برقل لاومالا

 نذكلا ىوشان كلود )

 ريغ ىف بذكلاف ( 24

 هلوق رز هف لخاد غيلبتلا

 لق ( رودصلا قمالكلاو

 زاوحمزلت ؛رودصلازاوح

 حالو ةداع روهظلا

 مزلةسالىداعلامازلةسالانا

 ىلقعلا باحيالا

 ”اصد
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 فقا وما ىفرك ذنكلاذه» ةرعشلاهذهابرفتالو.ىلاءتهلوق
 ةنحلا و هنالدثمللا لبقناكىمللاو مالا اذهنا دصاقملاو
 ةللسمةماءاو> نوكي نا ىنكيال1 لاق. نادرب معن كانهدلةماالو

 ةط- والب مالا وكف( ىنهنمز ىف نكي ل هاوق)ةنلا ىفدل

 مال!اهيلعىسومماترمادق هنال لمأتهءفوايحو نوكف
 ىسيعماو « توباتااىف هيفذقانا ىلاعت هلوش ةطساوالب
 «ةلنا عذجم كيلا ءزهو ىلاءتهاوقب كلذك مالسلاهيلع

 لال ناك اذاةوبنلامزلتسياءا ةطساوالب الانا قالا

 (رئاصبلابابرا لدتسيدقوهلوق ) كلذكمدآ ماو غيلبتاا
 ىلعةزيسسملا راهظاوةوبنلا ىوعد ىلعلوالا لالدتسالا ىنرم
 لمك هنا ىلع ىناثلا لالدتسالا ىنيمو لاجالاو نيمعتلا

 ىبمو مالسلا هءلعىنلا ريعفروصتنال هحو ىلع معفلاب

 هحولاكلذ ىلع كلاب لمكمدنا ىلع ثلاثلا لالدتسالا

 راهظاو ىدهلا ةظحالم نيهحولا نيذهىف سيلواضيا

 نه.ىورامو ( مالسلاهيلع ادم عباتي هنكلدلوق )ةزجست 1
 رافكلا نءاهعفرب ىا ةيزجلا عضي مالسلاهءاع ىسيعنا

 انتعيرش ىف ةيزجلالوبق بدنا عممالسالاالا مهنملبشالو
 تقوركملا اذه ةيعرشءاهتنانيب مالسلاهيلع هنا ههحوف
 هنا ىلع نعي رش نم حءاهتنالاف مالسلا هلع ىسع لوزن

 طوق -ىفاكهتلعءاهتنال ركحلا ءاهتنا ليبق نمن وكي ينال هت

 ميج ىلعدلا#| ربدقت ىلع هلوق) ن

 3 ومالسالاو ةلادعلاو طبضلاو لقلا لثم (طئارشلا
 قا.تايفادع بذكلاىا (عاج الابفادعاماوماوة)نمطلا
 حموهوةزجسلا ةلالد لطبل زاحولذااءاجاطب عئارسشلا ماي
 هيا دمعتاعف ةزسعأا ةلالد ىذاقلا لاتووهسلاىف اذكهو

 هلوق) زعم ابقيدصتلا ت لخ الف دعالب ناك ام اماو

 بذكلا ىوسامدب ىنعي < بونذلا رئاس نع مهمصعىو

 ةريكلارودصاوااة(ةلزتءلايهذموهولقءلاوادإ لوق)غيلبتلا

 (مالكلاو )



 م هو لس

 " حالصتسالا تاوفهيفودامقنالا نع ةعئاملا ةرفلاالاىدؤب

 مالكلاو روهظلاىفداسفلاناديلعد ريو ةٌدعبا! نم ضرغلاو
 راهظانالاذوخ ىا (ةءقتر فكل اراهظادل 0 ودصلاىف

 ءاف>اىلاىضش هنايدزوةكلهتلا ىف سفنلا ءاقلا حمالسالا
 اضياو ةوعدلاتقوآة.ة:!ا,تاقوالا ىلواذا ةءلكلاةوعدلا

 نوعرفودورعنمهزىف مالسا|امهيلعىسودو هارب اةوعدب

 ىفكالهلا فو عفدزاوجل ثح هيؤود اذاهلا فو> ةدش عم

 ىا ( هرهاظنع فو رصف هلوق )هللا نم مالعاب روصل ضب
 وحن و ىلوالا كرت ىلع لا ناذ .هريغىلا ةبسذا!فرص قرط
 ىلع ماعلا لمح رخآ هيحوت هيفواضيارهاظلا نع فرص
 (ةمالاةيريخنا كشالوهلوق ) هللباةملا صاخلا ادعام
 مهدايقنا ةلوهس بسح ةيريخلا نوكي نا زاو+ل عام هيف

 5 هاوق ) مهلاعا ةراكو ماع ةوقو مهلقع روفوو

 راو ا مدآ دالوأب دارملا لاشدق ( 2 لدال

 ناباضيإ هحوب دقو هشام هيفواضيأ رداتءملاوهو ناكل

 ىسودوا ميهارباوا حون هنم لضفاوه نم هدالوايف

 فعذ هيقو لاوقالا فالن>ا ىلع مالسلا مييلع ىسعوأ

 ىلوالاو رشبلاابا هنوكل لضفالاوه مدآن أب ل.ةدقذا اضيا

 نيرخ .الآو نيلوالا مر ا مالسلا هيلعدل وش لد سانأ

 لسالادأ ( امس ةمص ليلدب هلوق ) رخضالو هللادنع

 ةكئالملاف جرد لوا اضياو لاصتالاوه ءانثتساالا ف

 _دقودير مانع هقسف دحوب ف دوهملاب هسحأ هلو

 عد دلوق 12 ةب سعال ىلبدالا ٠. ا نأب باح

 ةعاتل ةدوصسلاب مالا نوكي ىف ( ابيلغت مهن هؤانثتسا

 وهو هلوق ) ايلثت ةكئالم اب مهنع ربعو سيابا مهبف

 © هللانممالعابهلوق)هزاوج لاحال روهظلا عوقو لاح ةرفنل اىلاةيدأتا انا ىلعديف مالكلاو

 ةىصعل|ب وجو مدعنا كيلع قال كلاعمالعا فريكف ةمزالريغ ةمصعلانادءاوف لبق

 بوحواليب مالعالا ىقانال |

 نما ريثك نا نه لاقبامو
 منه لقني مو لتق ءاسالا

 لتةاا1نا همنفرفكلا راهظا
 ةوعدلادنع فوذنا ب> وءال

 رافكااءالمتسال وصح زاو+ل

 مهفاذ اهدنعنمالا عماهدعب

 قرص قيرطب ىأ هلوق )

 نم دارملانا ىنعي © ةبسنلا

 اذهوه رهاظلا نع فرصلا

 ناكلالاو فرسدلا قاطمال

 ىلوالا كرت نم هريغ رك ذ
 اونل ةنلا لبق نوكلاو
 فورصمألاف هيف هلو>دإ

 هلوق ) موفاف فورمدم

 نازوج ىنعي (ماعلا لمح
 ام ظلانع فرصلاب دارب

 نوكلاو ىلوالا كرتادع

 عنم هيف هلوق ) ةثعبلا لبق
 هلوقمهفاذ ظلا بسحن ىا

 دارب نازاو+ل «(هءفام همفو

 َتءظدفهلوق )ردا !ف ل
 ددعتلايدارما لبق( خا تواغنلا

 توافتابو ددعلا ىلا رثكتلا
 اهربعو ةعالبلا ىف ناعجرلا

 رك ذناكيلع ىنمال نكل

 ريسفتلا نم ديعب هناب هيلع عينشتلا ورخ الازيعامهدحا نكي ناوددعتلاركذ نع ىنم,توافتلا

 لادلا ةدحوانه دارملاَوأ قس( حابسنالوالاوهلوق ) ريوزتوا لوفغ هناىف كالو



 | هللا مالك هنأب فاصتالا ف
 ءاش لولدملا ةدحوال

 عيتوتال هبيشقا ناىلع

 ةدحو حوضوىف قرفالو
 همدعو كلذو اذه لولده

 | انه دارءنا برقالا نكل

 اضيا لولدملا هدحو

 اهركذ صامل هبيشتلاو

 ليقوهلوق )مالكلا ثحبىف
 ايو رلا قلطا ىنعي ( عا اهاعم

 م4عز ىلع جارعملا_ ىلع

 ركذدو( هحور,ةسمودلوق )
 هلوق )ريسافتلا ضعب ىف كلذ
 مضيدق ( عانس ىه لب
 7 ل١ ىلإ نضاش نآلا

 ةناهالا ىلا جا 17 مر

 نوكيف (لا اناحتما هلوق)
 ردابتملا نكل هلة م واعمةز عم

 هلوق رب هلوعالنا ةي آلا نم

 (غلا ةينا .زلا فورظلا نم
 فرظ رثك الا ىلعاهنا ىنعي
 هوق ) ةلمجاىلا ةفاضمر
 اراكناال ار سعتم

 سه ٠٠١ زؤعس

 توات ناو هللامالك هنأ ثمح نم روم ىأ ( دحاو

 اهلك لوش نا كلو ىريسفتا| فاطمل نم بيرق ددعتلا |

 لوال و ل ةد>ولا ىنعؤ هيلع لاد ىأ ىلاعت هللامالك |

 ريا, تبان ىادلوق )دحاو مالكن آ رقلا ناك هلوقل بسنا |
 تي'امو رو هثءاضيا ءامسلا ىلا جارعملانادنم مهش(روهشملا وهشملا |

 هلوةزاهريغوة نا نههيلاام ةيصوصخوه داح آلاقيرطب |
 ايو ردارملا نأ, اضيا با < دقو (نيعلاباي و رلادارملانأب ببجاو
 ةكملخد.سدنا ايؤر ىهليقوره ةوزعىف رافكلاةعزه

 قاكرش نبا. ىلاءتهلوقوحن نيبذكملا ل وق ىلعايؤ راهامملبقو ظ
 جارخملا نأب باجي نا ىلوالاو ( هن دة قمم اوهلوق)

 هللا ىذرةشئاعل وقو هحور ةصصو هصدخشل ةصار ركمناك

 .قفاوزا ( احاردتسا نوكيهلوق ) ةيناثلا نع ةياكحاهنع

 ىعد ناذكلا ةليس»نا ىوراك ةناها ىمسالاو هضرغ
 1 وعةومتتا اهنرعتراصف ةحمب#ءاروعلا هنيعريص؛ناروءال

 نحنا ند مواصلات نيربسملا ا وعلب ةنمقراو لا رهظيدقو |

 ةماركوةزحمذعبرا قاروكلاولاق ةئوعم ىماوهراكملاو |

 مااقنألا مهب ةتس ىه لب رظن هبقو ةناغاو ةنوممو
 لوالاليقنا( علا قطان ناتكل ااضياوهلوق)جاردتسالاو

 ىناثلاومالسلاامهراع ايركزل ةزحعموا ىميعةوبنل صاهرا

 | قراخ ءاروهظالا ىعدنالنئانلقمالسا اهياعنايلسلّةزسعم
 انرضيالو امتايثاددقو ةوبنلا ىوعدالب نيحاصلا ضء؛نع |

 لدب تاي الاقايسو هتمانموه ىنلٌةزمموااصاهر اهتمت

 نكي لب قيدصتلادصقالو ةوبنلا ىوعد كانه نكي لهنا ىلع
 ذك اذه كلىنادل وق لأساملالاو كلذ, جعمالسلاهءلعاي ركزل ظ

 تسل ةصاهرالا قرا ولان الشحي هيقودصاقملا حرش ىف ظ

 لاؤسنا ىلعءداسف ىنالو ىظفل عازتلاذالاو عازتا!لحم نم ١

 ( غلا لج رانيبهلوقإل مم ةفرعلان اهتما نوكينا لمتحايركز
 ةينامزلا فورظاانمةدىزملااءامنيب و عابشالافلًابانيب نارعا

 6( ةمزاللا )



 م ٠١١ وس
 أ امهل ديالفةازاحما ىنممامفوةيعسالاةلخا ىلا ةفاضالا“ هزاللا

 لماعلاذالاو لماعل وهف أح افملا تك نعد رحنناذ با وح نه
 دنعوأ ( ملا سانلا لاقفدلوق )نيتملكل |كلت ىف: انملا ىنمم
 لاق كلملا نماهعمس ىتلاةصقلاهذه مالسلاهياعىنلا ةياكح

 لاقف نيئاتلا ىدحا فذ ماكان ىا ملكت ةرقباب سعت" سانلا

 ملكت نه هنم تءء“اميف كلم ا قدص ىاأاده تنمأ مالسل |هياع

 ءابتشالانا هلصاح ( خلادل وقن با وحلا ىلا راشاهل وق )ةرقبلا

 رقهون.دتمهنالدنم لعسسوهو هسفنل ةلاسرلا هاعدادنع
 ةزوعم ودا ةما ركن الءابتشالاءاعدالا مدع دنعودل وس ةلاسرب

 وهاعا ةردعمةماركل ادعرا”كلاردص ىف ق.سدقوءاوسرل

 ةو.لاىوعد ةمقح ىلعةلالدلا ىفامهك ارتشالدمبشتلا قيرطب

 مالسل اهيلع لاق( ءابنالادءب لاش نان س> الا وهل وق زل رك دتف

 نيلسرااو نيدتلا دي تبرعالو ىئءثاا تءلطام هللاو

 قول ا اذه لئهوهنءىلاعت هبا ىض رركب ىبا نم لضفا دح ا ىلع

 راس نملضفا ركبابانا رهظي هءوروك دما ةيلضفا تارئال

 ناهنا هيلعدرب « ةينامزلا ةيدعبلا دارادلوق ) اضيامئالا

 هيلعمملو تامه ىلع لضفتلا دش مل انس توم-ىدارأ

 مالسلاهماعىنلا صحم نا ىج شان ةثعبدءبدب راناو مالسلا

 ديالهلوق ) مالا راس ىلع ليضفتلا دش مل نيرب دق !االكىلعو

 رضلعاو سيرد ادكو ( مالسا| هيلع ىسع ضال ب

 ناىلاءاث#ل نم ءامظءلابهذ دقذا مال! !رهيلعسايلالاو

 سايلالاو رضالا ءا.>الا ةيعز ىف ءامنالا نم ةعبرا

 ليضظفتلادش هلوق را ءام-لا ىف سيرداو ىدعو ضرالايىف
 مهنم لضفا ةباعتلاو الاو ةحارص ىا ( نيءبانلا ىلع
 نسحالاو اقباسلاق كلذلو لضفا لضفالانمل.ذفالاو

 دقوةن!!لهارتك اىا ( فاسلا اندحواذهىلعءاوق )

 رخآلا ضعبلاو نامء ىلع لع ليضفلىلا ضعبلا نتف

 ةجردلاب رقنال(ةهحفةقوالفهلوق )امه: ايف م:وتلاىلا
 38 هلوسرو ىلاعت هللا نرم رابخابالا !هيالرعا باوثلا ةرثكو

 4 عا هيبّدنلا قيرطب هلوق

 ةزسعملا فارع قدص مدعل

 نكل ىناثل ادار الاقب دق( غلا

 افرظ ربتعينا زوجي ةيدعلا

 ىلعف هدهبال ثءبل | نيد لصاح

 اماو هريعومالسل هيلع ىسع

 ةدافتسف مالا رئاس ىلع هتءاضفا

 مهنه ىلضفالا ىلع هتياضف| نم

 دقودلوق )لس يفن هن أف هفاذ

 رك ذ هنمد وصقملا( غلارتاوت

 هنوك ىلا ةراشالاال هيقانم

 هللاىذر نامع نم لضفأ

 هلقامو اده لءتحو 4ضع

 مث مالسلا هيلع هلوقامهإمأي



 همقو ( خاباجدقوهلوق)

 ىفام فيلكت ىف ةسافالنا |

 باوح> ىلوالاؤناسالا زحم |

 مدعو هلوق 2 حر جراشلا

 قاخلا وهو (دوجو مدعلا
 ىا (قلطملازظلا مهلوق ) |

 لومحملا دبق الب .روكذملا
 مظلا قاطفالاو لامكلا ىلع |
 ىلع ىدعتلا نيوسقلا ل وان |

 اوراتحا مهنا نم ىورامل

 غيصن ا ىلعهلوق )مهنمادحاو
 ةلالدلانا ىنعي ( خا لاعفالا

 ةصتخك ثسلىن ]ساىلع أ

 ظ اولاقهلوق) مهفانلانةظفاب |

 لانسال ىلاعتهلوقاضياو6 غلا |
 نملاظلا ىدهع |

 5 مدعو |
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 لاوحالا خيش  !ءيامف لئاضفلا ةرثك أماوةضراعت مرايحالاو

 روفوو هبقانمموع ةرثكىلع لدءامىلع قحىف رئاوتدقو |
 .هلوق ) تاماركلابهصاصتخاو تالامكلابهؤاصتاو هلئاضف

 روهشملاولوهجلا ةغيص ىلعءاتلامضب 6 ىفرتموباوءقجادق
 لاقو مالسل هيلع هناذونيح بطخدنع هللاىذر ركبابانا

 2 اذهىفرظ هد نكل م : اولاقفه. موق نممئ دلااذهلدال

 اطخ نعلب هلوق)ةركب
 مهفارتعا عمهتعاط نءاوغب هبازحاوةيواعمناث( داهتحالاىف

 كرتىهةهشب هنمةمامالابقحالاهناو هنامز لها لضفادنا

 ةآركالفلو هلوق ) هنع هللاىضر نائعةلتق نع صاصقلا
 نوكيءالولا ىلعةفالخلادارب نا لّقحبو ( ةلماكلاةفالخلان ا

 0 ا و

 هنامزماما فرعي وتامنممالسلاهيلءهلوةلهاوق/نيئالث |

 الوالقع انيلع بحيالهنااماو بوحولاقاطمل ةأدالا هذهو ا دقو هلوق ]ثنابصءعلاو ريغلا

 نسحلاو هللا لع بوجولاةدعاق نالطبلفالصا ىلاعتهّلل ء || قفاوملاوهاذه (اضياباحي
 مامالا نعزامزلا الخال هللا اع بح وولاضياونيرلةءلاحعقلاو

 نيلساجلا ىلاةبسنلا ىنعموةسلجلاكعونل اءاش ممل يو

 انههدارأا لاقدقو ,”ماصخو ةلاهجلالهاقيرطىلعاهنوك |

 .دارب ال ىلاعتهّننالاق ىنلاوه مامالاب |

 كرتنال ( مهلك ةمالا ىصعبفهلوق )ةوبنلابكلذو « اماما |
 ةلالضلا ىلع عمتجمال ةمالاوةلالضةيصءملاوةيصءءبجاولا |
 رامتخاوةردق نعهوكرتول هيصعملامزلي اع اهنايدنع باح دقو ا

 عطقلامدععم هلوق ) الصا لاكشاالفرارطضا وز“ نعال

 ةمدعلاب (ءلاال ةيصءلاوه طرشلانا هيلع درب ( هتمصعب
 دمةمريغانعطق مدعنا ىلعلوالا ال ىناثلا ىفاشاءأا 00 و

 موصعملا ريغف هلوق رف مولعم ريع ةعمللا لها مطق

 مدعم رك ذو ةمدعلا ةقيقح تالقنا ( املاظ 00

 ريغن وكيال 00 مدعلا مدعو بنذلا هللاقلخ

 ©( موصعملا )



 هو ١س لوس
 اهل امزا اذك ةم<علا ةةقحهلوق ىنعم تاقاملاظ مودعملا
 عهىماعلا بانتحا ةكلم ىهف اهشرعتاماو كلذ اه اغو

 ضع“ اهلوصحل فاالاب ةكلملا نع ريعيدةواهنم نقلا

 | مزلي الة كلما كلت هل سيل نهنا ىنالو هنم لضف و هللا فطل

 ةيصعملانم صخاقلطملا ماظلانامث لءفلابايصاعنوكينا

 دهعلابدارب نا زاو اضيا باحيدقو ريغلا ىلع ىدعتلادنال
 هلوق ) نرسفملا رثك |ىأروهامىلع ةودنلا دهعتي آلاف
 هدابع ىلاعت هللا نحت اهسذادن ىمسي فيلكشلا ىا(ةندحلا لب بالا

 ( غلاب صن و هت اجلاريغانلقدلوق )العنسخا ماطر
 اورواشت نا ىروش ةمامالا لعج ىنمهناباضيا باد دقو
 بصنلاالو ةمامالا مهزوامتنالو مهنم ادحاو اوبصنيف

 مامالا لزءيال هلوق ) الصا لاكشاال ذئنيحو نييعتااالو

 . نيااظا ادهعلاشال . ىلاءتهلوقل لزعنب لب لاقنال ق فلاب

 لوقتنان الءاق ىنامز وءادتناىن آوهولوصولا ىنءع ليتل ناف

 وه قابلا اناو هلءاقبال ىل اسما ردصملا ىنمع لودولا

 وه ةقيقح لعفلا لوادمو ردصملاب لصاحلاىنمعلودولا

 نالودلوق ) لمأتيلف ثودلا لاءفالا غيصناىلع لوالا

 ةمصعا ايري رانا هنا هيلعدرب © ءادّتباطرمشب تسيل ةوكعلا

 مدع طرتشيالن|تولطملاذا تيرقتالف ناشحإلا
 اولاق عونمءادتبادطارتشا مدعف قسفلامدعدب راناو ىسفلا

 نيدلا مال حلصنال قافلانال ةمامالا ىف ةلادعلا طرتسي

 4 حاد صاةهنم غرفام هنأ اناقهلوق زهسماوا ف بالو

 سانلا نيب عاشامنكل هقفلا نم تن اكناو ةماءالا ثح اءهنا

 عديلا لهاقرف تلامو ةدساف تاداقتعا ةمامالا سابىف

 ريثك ضفر ىلا ىففت داكن ةدرآب تاصعتمىلا ءارشألا ١
 ءافلخلا ىفحدقلاو نيمل-لادئاقعضقنو مالسالا دعاوق نه

 هش رعى تح رداومالكلاب ثحامملا كلا: تقحلا نيدذارلا

 نيعدتبلا نعاطم نع نييدهملاةعالل انوصونب داق: انوع

 مهدحال ريوصلا صوص# لاكموه ( هفصنالو هلوق 2 |
 ا مما



 دهعلايدارب نار دقت ىلع لبلد

 صوصخ لاركمهلوق )ةمامالا

 هنا لعهلوق ) دملا نم رغصا

 نم ىلع نعللا زاسث (طانملا

 فاصوالا كلب فصتا

 مهفاذ صخث نييعتالب نكل
 (نفلادصاقم نم هنالهاوق)

 بالف سول هناب بيجأ

 غارفلا دعب ركذام عمج جورخ
 نكل نفلا نع دصاقملانم

 مفربال هنا كيلع ىنخمال |
 رك ذلانمعنمالذا ةيولوالا
 اماو هلوق ) دصاقملا ءاننا

 رت ىا؟ مركتم مك

 ةيعّدلاو ماظنلاوهو عاجالا

 مدعباو لاق جراوخلا ضعبو

 هلوق )اقلطم عاجالا ةيح

 (ايصاءمزاجلان وك رب دقت ىلع
 مزحذا انهديقلا ادهن مدال

 ناين سيل ىتاحلا ل
 تلقناف( ثحهيفودلوق )إ
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 ىا( محا ب هلوق د]ل ريبصل تفرش ىنعع "ىج دقو

 ىلةقلعتملا ةبحلانيع م.ةقلمتلا ةبحلانا ىنعع ىتبحع حاف
 .متياعا اذه ( غلامناا طف هلوق ) مهضنبا ىضغببفدل وقاذكهو

 ةروك لا فئاوطلا ىناماو صا#ةالا تاصوصخ ىف

 جورسلا ىلع جورفااورلا يراشو ايرلالك اكن :اصوالاب

 هلوق ) طانملا هناىلعلدب فصولا ىلعزءءللا بيب رتل بالف ||

 ثحابمىفركذننا ىلوالاو ( ءايبالا ةجردىلو غاببالو
 (بونذلا نمةمصعدناءانعف هلوق ل نغاادصاقم نم هنالةوبنلا

 ”هلوق ) هلينذالنكيئاتلاوةصلا1اةبوتالهقفودناءانعموا
 دارملاهنم ترهظاذا ظفالانا اعا# صنلا نمتسيل هده لاشال

 الاورسفف ليوأتلا لمت منافالاو كف مسنلا لمت ناف

 نافؤخ ناو رهاظفالاو صنفدارملا كلذ لحال قيسناف
 القنوالكشفالقعكزداوهسفنل فخ ناو ىف اخ ضزاءا ىنخ
 ةيصعمابنوك تينذا هلوق )هءاشتفالصا كردملوا لمعت

 تايرورض ريغىفالوأم ليها نكي لو ( ىبطقل كدب
 عفديال هوو ملاعلاثودح لئالد ةفسالفلا لي وأتف ئدلا

 هركتمرفك اماودياعقفتم ىجطقلا عاج الا ريغىفاذه .هرفك

 عطق عمامتاذدح ىفىا ( ةمكحلا ةقفاومدل وق ل فالخ هيفف

 فالتخاباهفالتخا مدعل نامزالاو صا الا لاح نعرظنلا
 ةيتاذتسيل هيف ةمكاؤرلا ةمرح لثماماو لاخلا كلت
 صاةثالا لاح ليدبت ةدارا نوكينا لمت هفالخ ىنت'

 ( سأي رانلا فنوكي ىصاعل ناي مز لبق نافدلوق )نامزالاو
 .نمودهلوق 0 انماديلع سقوابصاع مزاجلان وكري دقت ىلعىا

 لئاسملا ف رفكيالهناةدعاقلا هذه ىنمم(غلاّةنسلالهادعاوق

 مثنيدلا تايرورضر كنا نم ريفكىف عازئالذا ةيداهتحالا

 ١ ضعباااماو هيعباتم شهءبو ىرعشالا شلل ةدعاقلا هدهنا

 || ضعب ىفةعيشلاوةلزتءملااورفكئيذلا ,هومهوقفاوبإفرخآلا
 ةعلاطموهلوق )لئاقلاداحا مدعل علا ىلا جايتح االفلئاسلا

  هلناهلوق )نيل اءاقلابن وكي ,ناىفان الفدعالطا ىا ( بيذلا ع

 (ايد)



 4 ٠66 ا

 هلوق ا م ابرقواقلمتدلنا نما
 هلوق)ن ل !نمنيرقل مساوهوايُم روع هطعبصنل اب( ةعبانو
 نوكينازاو+-ثحدبفو ةباحااذهو (نبرظنملا نمكنالاق
 ملوااعد قباسلا ىلاعت هللا ءاضق ىف نير ظنملا نمدن وكن عارابخا

 ناوهسيالو ايثدلاروماىف رفاكلا ءاعد باس ليقو عدي
 ثيدحلاو ةياآلانيب قفوتلا لصحدبو ةرخ ًالاروماىف

 ةلمهملانيسلا رسكو ةزمهلا متفب ( ىرافنلاديسا هلوق )

 © قرشملاب فسخ هلوق )ل ةسمعملانينلارسكب ىرافغلاو
 ريمتلاوهل وق ) ضرالا رعق ىلاهروغوهب اهذ ناكملا فسخ

 ىنمعامهو ىوتفلاكمسا ءافلا مضب ىه ( امتفلاواةموكمحلا

 داود ركل ةعاج عرزاليل تدسفا موق منعنا ىوردحاو
 مالسلاهيلع ناهلسلاقف ثركلاب حاصل متغلايمالسل هيلع

 ناوهو نيرفاابقفرا اذهريغ ةنسةرشعىدحانباوهو

 ةئيهلا ىلادوعي تح هيلعز وموت ةاشلا بابرا ىلا ث رحلا عفدي
 نودارتيمثابم نوعفتب ثرحلا لهاملا ةاشلا عفدي و ىل والا

 ضرتعاوكلذ كح وتيضقامءاضقل امالسلاهيلعدوادلاقف

 همهفامز وكل صيصختلان وكي نا لمتح هن "اي ليل دلا اذه ىلع

 لعاوءةجادقو هلوق )قفرا اذهريغدب رعشي قا نابلس
 ىدابتج الا ريغلا مكمل ىف عاج-الا ناب هيلع ضرتعا( غلا قانا
 دنع سايقلانا ىلع بيرقتالف تايداهتجالاف ثحلاو

 هنايديلعاوذرتعاو ( غلا ةقرفنالد ةنالدل وق) رهظمال ت ثم مصخلا

 | بيرقتالف ىداهتجحالا ريغلا كلا ىلاةبسناابةقرفتلا ديرانا
 ةلئسملا لواوهلب !سمريغف قلطملا كلا ىلاةسذل ايدي رانا و

 ناهجولا (غا ةكتالملارما هللاذالوالا ءو>ولفهاوق)

 مدآ نيب لصفاايلئاقالذارمشبل ا لس رليضفت نادي نالوالا

 (غاعاحالاب كلذ صخدقوهلوق )ةماعلا ليضفتالهريغو

 .هاربا لآنم صخب زا اماف

 6( ىلاخ )
 دقيق ءاسبالا ريغنارعلاو

 20و

12 
 ا رخاةيآ ىف ىلاعتلاق ا

 ءافق ةباآلا نيرظاملا نم

 ةباهسالا ىلع تل دف بيقعتلا
 مالكلاو رخآ ثحنوه تاق

 فارعالاةروسىفام ىلعانهه

 قفرا اذهريغ هلوق )هفاذ
 مدع ىلعهتلالد لعل 4 4

 ريع مالسلا هيلع دواد.ةباصا

 قفرالنا مهفنم ىلع ةيفخ

 :دحاو بناجالا هاتف ىف

 مالسل أ هيلع هنبا ريبعتناو

 رهاظت دان لضتتاة نسب
 ثححلاو هلوق ) مهفاذ

 زوم* ( تايداهت>الا ىف
 هلوق ) اهف مكحلا ددعت
 رات دق ( مسه ريغأ

 مانع نو قاثلاقنقلا
 :نأب صاخم الا نيبامفةقرفتلا |

 زوحال نب دهتح "لا نم ذلك

 هداهتحاديلاىد!امصاصتخا |
 صاخمالا ضءرب مكحلانم

0 

 امهفانت عم ضعب نود

 نكاهلوق ) ىنالاك اضرف
 لضفال لبق © ىلوا ىناثلا
 لسرادعام ىلع امل عجل
 | لوالا ىلوالاذ ةكئالملا
 | لالا ةفاضانا هءاو>و

 لمَقؤ مهونم وم دارملاةدهعلل

 | هلوق ) همالكىف رايغالف

 صالخالاك ( ةلذاذتافد



 مدعو ةديقعلا ةوقو
 ءان 1 ميستلا نع روتفلا

 راهتلا فارطاو لبللا

 ( ءايبنالا ق->ىفنهلوق
 تافصلا هذه ىلع مهذا

 «هحولااذه نارهظيهلوقل
 أ رخآ اذهعبارلا هحولا ىا

 هتلدج ا ومالكلا نمهثدرواام

 ظ
 نكل ةكئالملا ةماع ىلع ةماعلاو لسرلا ليضفت دضشف ظ

١ 
| 

 ا

 ١
 ١

| 
١ 

١ 
١ 

ْ 
 ظ
١ 

 | ماظعلا هبحصو ماركلادلآو
 | هعج نم غارفلا عقودق
 ىلفق تيسلا ةلل هفدلأتو

 روش نه رسشع ةنماثلأ ءاشعلا

 مظتنم ا بحرملا بحر

 عينت ةنباس نووش الام ىف
 ةرحملانمةثامعستو نيعبراو

 هدحو .ييداو ةيوبنلا
 )ا

, 
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 ةكئالملا لسرنيملاءلانم ص نااماو طقف لس رلا ليضفت

 ىلع ريخالا ظفللا لجنا مهدعاوق نمذا ىلوا ىناثلا

 لبق فخلا عزاك نوكياليك لوالا لج نم ىلوا زاحنا
 ' صالخالا ف لخداوقشاهلوق لرهنلا طشىلا لوصولا
 اهزجا لاعالا لضفامالسلاهيلعلاةدقو ( لضفا نوكف

 ةلضاذ تافدص رشدلا لع ةلباقمىف ةكئاللل تلقنا

 ءاعدالااذه تلق انج ىف لمع ىلضف لحعصي

 اذهنا رهظيدبو ءاسن ذا ق-ىفلبشال ام
 طقف مليضفت ديف اضيا هجولا

 ءاشينمديتؤي هتلادس لضفلانا
 لضفلاوذ هللاو

 ميظعلا
9 



 سي أو اوثبع

 عر ابكلا]
 م

 اي 2 3

 ا كة يل

 رج مجرب اب ها تس كي

 رم هي دوب ان سرور وإا حج وزرع يب 570 . : 32

- 0 1 4 

 3 مئ 0

 امو هبجيي يندد ويبو يرون سام كيوت

 ١ 0ك

 اولا يا وسو تي لب 2 نجح

 جروب راطنو 27ج + فل ري

 ذا 7 0-2 ا



 ' 0 9 ا

 زعم“ يعتق دامو ْ 9 0
 0 - ىلاعت هللاهمحر ىئسنلا رمعلدب لب اكمل هلانتم يي ص 2

 ناوي“ هي

 6 "جي
 +442 نم لو ند » 4 د 71 0 ا 1 ا لا ير

 قاغاإءلا بابساو ةيناطسفوسالاةالخ ققحم“ اه لملاو ةمناث ءانشالا قياقح قا لهالاق

 قوذلاو مثااو رصبلاو مهلا ساوحلاف لقعلاو قداصلا ريللاو ٌةيلسا| ساوحلا ثلث

 ريظاامهدحانيعون ىلع قداصلا ربا ودل ىه تءضوام ىلع فقوتاهنهدساح لكبوسمللاو

 لعل بجوموهو بذكلا ىلع ,هؤطاوت روصتءالموق ةنسااىلع تباثلا ربا اوهو رتاولا

 لوس رلاربخ ىتاثلا عودا. ةئانلا نادال اوةيضاملا ةنمزالاىف ةيلاخا دل واملابإءلاك ىرورضلا

 ةرورضلاب تباثلاإءلا ىهاضي هب تباثلاإعلاو ىلالدتسالازءلا بحوبوهو ةز#مايدب ملا

 لك نان إءلاك ىرورض وهفةهادلابهنم تثامواضيإا علل بيس ركل اء كاونق.تلاىف

 'ىثلاةت!ةفرمملا بابس نه سيلا ماهلالاو«ىسك وهف لال دتسالاب ثيئاموهن ز> نم رظعا*ىغا

 هانوكيام نابعالاف ضارعاو نايعاوهذا ثدءهئازحا عيمجب ملاءلاو 0 لها دنع

 0 1 ىذلا ءزطاودو رهو+اك بكس ريغوا مهلا وهو بكم اماوهو هتاذب مايق

 موعطلاو ناوكالاو ناولالاك رها وحلا و ماسحالاف ثدحو هناذب موشالام ضرعلاو

 ريصتااميم-لا ملعااىحلا رداقلا مدقلا دحاولا ىلاءتهتلاوه ملاعال ثدملاو هع .اورلاو

 دودعمالو دودحمالو روصمالو رهود>الو مد»الو ضرعب سيل ديرملا ىتاثلا

 نكمالو ةيفكلابالو ةساملاب فاصواالو هانمالو بك ازتمالو زومالو ضءبئمالو

 تافصدلو 'ىش هءردقو هلع نم ج رخالو ؛ىش ههبشيالو نامز هيلع ىرحالو ناكمىف

 رصبلاو عمسلاو ةوبحلاو ةردقلاو ٍلعلا ىهو هريغالو وهال ىهو هتاذ اق ةيازا

 ةفصرومه مالكب مكتهوهن مالكلاو قيزرتلاو قيلفلاو ل_فلاو ةيشملاو ةدارالاو

 هللاو ةفاآلاو توكسال ةيفانم ةفصوهو تاوصالاو فورحلا سنج نه سدل ةيلزا هل

 بودتكم وهو قولخم ريغ ىلاعت هللامالك نآرقلاو ريم هان 0 امم. ملكتم ىلاعت

 نيوكتلاو اهيف لاحريغ انئاذ آب عومسم انتئسلاب ورقم اًسولقىف ظوفحم انفحاصمىف

 (ب هن

 ا



 الم 1١6 -
 ءزج لكلو ملاعلل هنيوكت وهو ةيلزا ىلاعتدتن ةفص

 ىريف ةرخ ًآلارادىف ىلاعت هللا ةيؤر باحناب ىبمسلا ليلذلا درو لقنلاب ةبحاو

 هللا نيبو ىئارلانيب ةفاسم توبثو عاعش لاصتاو ةلباقمو ةهج ىلعالو ناكمىفال |
 نايصعلاو ةعاطلاو ناعالاو رفكلانه دابعلا لاعفال قلاخ ىلاعت هللاو ىلاعت

 نوباث ةيرايتخا لاعفا دابعالو .هريدقتو هتيضقو همكتمو هتيشمو هنداراب ىهو

 ىهو لعفلا عم ةعاطتسالاو . ىلاعت هتلاءاضرب اهنم نسحلاو اهيلع نويقاعيو ا

 تالاآلاو بابسالا ةمالسىلع مسالا عقبو لعفلا اجب نوكي ىتلا ةردقلا ةقيق> |

 سيل اع دبعلا فاكيالو ةعاطتسالا هذه ىلع دمتعت فيلكتلا ةحصو حراوجلاو |

 0 ناسنا برض ٍببقع بورضملاىف ملالنم دجوب امو هعسوىف |
 عنصال ىلاعت هللاقولخم كلذ لك ههبشا امو ناسنا نك جاجزلا ىف ظ

 0 0 ىلاعت هللا قولحم ت مملاب ما توملاو هلحاب تبه ل وتقملاو هقل# ىف |

 لك أتنا روصتالو امارحوا ناك الالح هسفن قزر ىفوئسي لكو قزر ماركلاو |

 ديعلا ّثصالا وهامو ءاشينم ىدهيو ءاشينم لضي ىلاعت هتلاوهريغ قزر نلسنا ظ
 نينمؤملا ةاصع ضعبلو نيرفاكال ربقلا باذعو « ىلاعت هللاٍلع بحاون كلذ سيلف |
 ثعبلاو ةيعمسلا لئالدلاب تباثريكتو ركنم لاؤسو ربقلا ىف ةعاطلا لها ميءنتو ظ

 | ق- طارصلاو قح ضوحلاو ق> لاؤسلاو ق> باتكلاو ق> نذوب |
 ىنشالو نائنفتال ناتبقاب ناندوجوم ناتقول# امهو قح رانلاو قح ةنجلاو أ
 ىلاعت هللاو رفكلاىف هلخدتالو ناعالانم نمؤملا دسبلا:جرخمتال ةريكلاو أس ١
 زوحيو رئابكلاو رئاغصلانم ءاشي نمل كلذ نودام رفغيو هب كرسشينا رفغبال |
 لالممسالاو لالحمسالا نع نكي ملاذا ةريبكلا نع وفعلاو ةريغصلا ىلع باقعلا |

 نيم ؤملا نم رئاكلا لهاو ه رئاكلا لها قف رامخالاو لسرلل ةتياث ةعافشلاو ءرفك |
 ىبذلامالا اماف هيرارقالاو هتلادنعنم ءاحاع قيدصتلا وه ناءالاو رانلاىف نودلخمال |
 د>و اذاو دحاو مالسالاو ناعالاو .٠ صقش.الو ديزبال ناعالاو *« اهسفن ىف ديارتت ظ

 انا لوشن ا 3 اًقمح نمؤدم انا لوشنا هلم رارقالاو قيدصتلا دبعلا نم

 ة.ءاعزتلا ىلع نك 0 ريغتلاو كعمل كو قشلاو قسيدق ديعسأاو ما هللا هل شا نمؤم

 ىلاعت هللا ىلع ريغتالو هللا تافصنه امهو ءاقشالاو داعسالا نود ةواقشلاو

 ىلا رشبلانم السر ىلاعت هللال سرا دقو ةمكح لسرلا لاسرا ىنو ٠ هنافص ىمعالو

 | ايندلاو نيدلا رومانم هيلا نوجاتحام سانلل نينيبمو نيردنمو نيرشبم ريشبلا

 | وهو هدوجو تقول هلازجا نم
 ىل-ةءلاىف 2 ىلا عت هللاةيؤرو ةءلزا ىلاعت هيبذغص ةدارالاو ايدنع نوكملا ريغ

 و م



 مهرخآو مدآ مالسلا مهيلع ءاببنالا لواو تاداعال تاضقانلا تازجتملاب ,هدباو

 نا ىلوالاو كدداحالا ضعب ىق مهددع نا ىوردقو مالسلا امهيلع 5--

 ' نم مهنمو كيلع ائصصق نه مهنه ىلاعت هلل لاق دوو سلا ىف ددع ىلع رهوشال

 نهمبنم جرو! مهنم سيل نم مهيف لخد.نا ددعلا رك ذىف نهؤيالو كيلع صصقن
 دهأببنالا لشفاو # نيعصان نيقداص ىلاعت هللا نعنيغلبم نيربذع اوناك مهلكو عفوه

 هللو اثوناالوةروك ذب نوفصوبالو هرماب نولماعلا هنا دارع ةكئالملاو ة# مالسلا هلع

 لوسراجارءملاو # هديعوو هدعوو هيهنو ءسمااهيف نيبودئايبنا ىلع اهلزنا بتك ىلاعت
 ق> لعلا نم ىلاعت هتلاءاشام ىلا مث ءامسلا ىلا هصعشب ةظقيلاىف مالسلا هيلع ىلاعت هللا

 ةفاسملاءطقنم ىلوللةداءلا ضقن قيرط ىلع ةماركلا رهظيف قدءايلوالا تاماركو د

 ءاملاىلع ىشملاو ةحاملا دنع سابللاو بارسشلاو ماءطلا روهظو ةليلقلا ةدملاىف ةديعبلا

 لوسرلل ةزعمم كلذ نوكيو ءايشالا نم كلذ ريغوا ءامدعلاو دالا مالكو ءاوهلاىفو

 اآلاالر نوكي نلو'ىو هنا ابن نهظي هنال هتما نه دخاول ةماركلا هذه ترهظ' ىذلا
 انس دعب رمثشبلا لضفاو دي هلوسر ةلاسرب رارقالا هتنايدو هتنايدىف اقم نوكي ناو

 مهنع ىلاعت هللا ىضر ىلع مث نيرونلا ىذ نامع مث قورافلا رع مث قيدصلا ركب ونا

 نوا-4او ةزاماو كام اهدعب مث هلق نوت ةفالطاو اضيا تييرتلا !ذو ىلع مهتةالخو

 مهشويح زيهجنو مهروغثدسو مهدودح ةماقا ورهماكحا ذيفنتب مو ماما نم مهلدبال |

 تاءزانملاعطقودايعالاو عما ةماقاو قيرطلا عاطقوةصصاٌ لاوةيلغاملا رهقو_متاقدصذخاو

 نيذلارئاغصلاو راخدلا جروزتو قوةملاىبعةمئاقلا تاداهشلا لوقو دابعاا نيب ةعقاولا

 نم نوكيو اراتمالو ايفتخمال ارهاظ مامالا نوكينا ىنذيو مانغلا ةعسقو مهل ءايلواال
 طرتشالو هنع هللا ىذر ىلع دالواو مشاه قبب صتالو مهريع نم زوحجالو شررق

 لهائنم نوكينا طرتشيو هنامز لهانم لضفا نوكيناالو اموصءهنوكينا مامالا ف
 مولظملا فاصناومالسالادود> ظفحو ماكحالا دفنت ىلع ارداق اسئءاس ةقلطملا ةيالولا

 ىلع صن ورحاذورب لك ف اخ ةولصلا زو<وروملاوقسفلاب مامالالزعنبال وة«ملاظا| ند
 مهرسشب نيذلا ةرسشيماةرسشعالة ناب دهشن وريال ةباوكلا رك ذنع فكنو رحافورب لك

 رقلا ذيب مرحالو رضحلاو رفسلا ىف نيفلخا ىلع حملا ىرنو # مالسلا هيلع ىنلا

 ىهنلاو سعالا هنع طقس ثيح ىلا دبعلا لصيالو د“ ءابدنالا ةحرد ىو غاسالو د« |
 | يرةكيداحلانطاباالها اهبعدب ناعم ىلااهنع لودعلاو اهرهاوظ ىلع لم#<ضصوصنلاو

 الو رفك ةقرتقلا لع ةازهتسالاو ٌرفك ةدكملا لالعتساو رفك ضصوصتلا درو

 [| مودع.اووني رفك بيغاانع ربختاع نهاكلاقيدصتو رفك هللازم نمءالاو رفك هللا نم



 0 6 اا قمح

 بيجي ىلاهت هللا و # مهل عشن مهنع مهتقدصو تاومالل ءامحالا ءاعدىفو # ”ىُت سمل
 جورخ نم ةعاسلا طارشانهىنلاهب ربخا امو . تاحاملا ىغقنوتاوعداا

 مالسااهيلع ىسعلوزنو جوجأمو جوجأيو ضرالا ةبادو لاحدلا

 دقو ىئطخيدق دنحلاو ء قحوهف اهبرغمنم سمشلاعولطو
 لسرو ةكئالملا ىللسر نه لضفا رسثدلا لسرو بيص»

 رشبلا ةماءو ريشلا ةماد نم لضفا ةكئالملا
 ةكئالملا ةماع نم لضفا
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